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Газрын тосны үйлдвэрийн дэд 
бүтцийн ажил 40 хувьтай байна

Монголд хонины ноосноос ноолуур 
гарган авдаг боллоо

Шинэ брэнд гаргах хамгийн боломжтой зах 
зээл нь хойд хөрш юм. > 11

Эдийн засаг өсөж буй энэ үед компаниудад хамгийн хэрэгтэй гурван зүйлийн нэг нь чадварлаг боловсон хүчин. Тэдний ид шидийг амилуулахын тулд дуртай 
амттан, спорт тоглоом, тав тухтай орчин, цагийн уян хатан зохицуулалтад анхаарах нь компанийг хөгжилд хөтлөх шинэ чиг хандлага болж байна.  5

онцлох

улс төр
Ан: Монголбанктай хамтрах
гүйгээр Засгийн газар дангаараа 
ипотек хэрэгжүүлэх боломжгүй.
хүүхдийн мөнгийг нийт 
хүүхдэд олгох төслийг ТББХ-руу 
шилжүүлэв. 
Ерөнхий сайд газрын тосны 
үйлдвэрийн дэд бүтцийн 
ажилтай танилцлаа. 
Сайд н.цэрэнбат яндангийн 
шүүлтүүрийн талаар өнөөдөр 
тайлбар өгнө.

эдийн засаг
ДарханУул аймагт үнэт 
металлын сорьц тогтоох 
лаборатори нээгдлээ.
оУВСгийн уулзалтаар 
ЗГ-уудыг хүндээ хөрөнгө 
оруулахыг уриаллаа.
МхБд бүртгэлтэй компаниу
дын 88 хувь нь арилжаанд 
оролцож байна.
Топ 20 индекс 20,463.69 нэгж 
болж, 0.69 хувиар өсөв.
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нийгэм
халх гол сумыг шинэчлэх 
"Шинэ сум" төслийн бүтээн 
байгуулалтын ажил эхэллээ. 
Улаанбаатар дахь эрүүл мэн
дийн байгууллагуудыг түргэ ний 
машинтай болгох төслийг батлав. 
Аврагчид гэрээсээ төөрсөн 
таван настай хүүг хаднаас уна-
сан, осголтын байдалтай олжээ. 
нИТхаас налайх дүүрэгт өс
вөр насны охидын хөгжил, хам-
гаа лалд зориулсан танхим нээв.

дэлхий
Ехны дээд уулзалтад орос, 
Хятадын Ерөнхий сайд нар ирэх 
гэж байна. 
Британи оросын эсрэг химийн 
зэвсэг, цахим халдлагын хориг 
тавихыг уриалав. 
Тайланд 2021 оноос хог 
хаягдлаа боловсруулахаар 
пластик импортлохоо зогсооно. 
Ех машины батарей үйлдвэр
лэх төслүүдэд олон тэрбум ев ро-
гийн санхүүжилт олгохоо зарлав. 
Туркийн Ерөнхийлөгч сөрөг 
намын банкны активыг хураах 
хууль санаачилжээ. 

1.4 сая тонн цемент үйлдвэр лэж, дотоодын 
хэрэгцээгээ бүрэн хангадаг. > 2

С.Батсайхан / ЗГМ©
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Төрт ёсыг сахиж явбал түмэн олондоо нэртэй, төв журмыг дагавал түмэн зүйлийг мэднэ
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ШИлДЭГ 
нИЙТлЭлҮҮД ТАнД 
хҮРЧ БАЙнА

1232.77
1.29%

ХүН ТөвТЭй БИЗНеСИйН ХААНЧЛАЛ АйСУй

ЦаГ аГаарЫн дэлГэрэнГYЙ мэдээллиЙГ 
8 дУГаар нүүрээС УнШина УУ.

улаанБаатар
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ЦАГ АГААР

НИйТЛЭЛЧИйН БУЛАН

ЗГМ: ЗОЧИН
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Сумдын тоог цөөлж, төсвийн 
нурууг тэнийлгэе

Хуулийн дагуу ажиллаж байхад хэн 
ч дарамт үзүүлж чадахгүй байх

орон нутгийн хөрөнгө оруу
лалт их наядаар тоологдох 
хэмжээнд хүрлээ. хүн амын 
тархмал байд лаас болж татвар 
төлөгчдийн хөрөнгө жил ирэх 
тусам үр ашиггүй зүйлд улам их 
зарцуулагдах болсон нь эндээс 
шууд харагдана.

үндэсний статистикийн хо
роо (үСх)ны мэдээллээр 1996 
онд Монгол улсын нийт хүн 
амын 50 гаруй хувь нь хөдөө 
орон нутагт амьдарч байсан бол 
нийс лэлийг чиглэсэн шилжих 

Цагдаагийн байгууллага 
шилдэг мөрдөгчдийг шалгаруулж 
эхэлснээс хойш 25 жил өнгөрчээ. 
Өнөө жилийн тэмцээн өнгөрсөн 
есдүгээр сард болоход Мөрдөн 
байцаах албаны Хүнд гэмт 
хэрэг мөрдөн шалгах хэлтсийн 
ахлах мөрдөгч, ахлах дэслэгч 
М.Батсайхан түрүүлсэн юм. 
Цагдаагийн албаны шилдэг залуу 
боловсон хүчний төлөөлөл болж 
буй түүнтэй ярилцлаа. Тэр бээр 
түрүүлсэн тэмцээнээс гадна 
мөрдөгчийн ажлын зовлон жар

П.Батбөх
ЗГМ

Г.Баярсайхан 
@bayarsaikhanZGM

хөдөлгөөнөөр сумдад амьдрах 
хүн амын тоо эрс буурсан. орон 
нутгийн хүн амын тоо 2000 онд 
нийт хүн амын 44 хувь байсан 
бол 2013 гэхэд 31 хувь болтлоо 
эрс буурчээ. 

Сүүлийн 10 жилд гэхэд нийс
лэлд албан ёсоор шилжин ирэгс
дийн тоо 490 мянгаар нэ мэгдэж, 
2.14 саяд хүрлээ. үүн дээр 
сумдаас ажил хайж, амьд рал 
бараадаж ирэгсдийг тооцвол 
нийт хүн амын 25 хүрэхгүй 
хувь нь орон нутагт амьдарч 
буй.

гал, ажлын ачаалал болон ца лин 
хан гамжийн талаар өгүүлсэн юм.

-Шилдэг мөрдөгч шалга руу-
лах уралдааны энэ жилийн ялагч 
нь болжээ. Энэ уралдааны та-
лаар ярилцлагаа эхлэх үү?

“шилдэг мөрдөгч 2018” тэм
цээн өнгөрсөн есдүгээр сард 
болсон. Энэ жил 25 дахь удаагаа 
зохиогдсон юм. тэмцээний 
тухайд хууль эрх зүй, гадаад хэл, 
компьютерийн мэдлэг шалгах, 
сэтгэн бодох чадвар сорих, бие 
бялдрын сорилт болон буудлага 
үйлдэх гээд олон төрөлтэй.

Компанийн тухай хуулийн 79 дүгээр зүйлийн 79.1, 81.2 дахь заалтыг үндэслэн “Ард Даатгал” ХК-ийн Төлөөлөн 

Удирдах Зөвлөлийн хараат бус гишүүний сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна. 

ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА: 

СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТАНД ОРОЛЦОХЫГ ХЯЗГААРЛАХ НӨХЦӨЛ

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ:

СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН МАТЕРИАЛЫГ ХҮЛЭЭН АВАХ ХАЯГ:

НББ, эдийн засаг, хууль эрх зүй, банк   санхүү, хөрөнгө оруулалтын чиглэлийн мэргэжилтэй эсвэл хослон 

эзэмшсэн, дадлага туршлагатай;

Тус компанитай ижил төрлийн үйл ажиллагаа явуулдаг, өрсөлдөгч аж ахуйн нэгжийн удирдлагад 

ажилладаггүй байхаас гадна ижил төрлийн бизнесийн үйл ажиллагаа эрхлэхээр зөвшөөрөл хүссэн 

өргөдөл Санхүүгийн зохицуулах хороонд гаргаагүй;

Өөрөө, эсхүл нэгдмэл сонирхолтой этгээдтэй хамтран компанийн нийт гаргасан хувьцааны 5 болон 

түүнээс дээш хувийг эзэмшдэггүй;

Өөрөө болон нэгдмэл сонирхолтой этгээд нь компанийн өнгөрсөн жилийн нийт борлуулалтын 1 хувиас 

дээш хэмжээний үнийн дүн бүхий хэлцлийг компанитай хийж байгаагүй; 

Өөрөө, эсхүл нэгдмэл сонирхолтой этгээд нь компанид болон компани оролцогч нь болж байгаа нэгдлийн 

бусад оролцогч компанид эрх бүхий албан тушаал хашдаггүй, эсхүл сүүлийн 3 жилд тийм албан тушаал 

хашаагүй;

Компанийн эрх бүхий албан тушаалтантай нэгдмэл сонирхолгүй, тэдгээрийн төрөл, садан, гэр бүлийн 

гишүүн биш; 

Төрийн үйлчилгээнээс бусад төрийн алба хашдаггүй.

Англи хэлний бичгийн болон ярианы өндөр чадвартай.

Өмнө нь мэргэжлийн болон ёс зүйн ноцтой зөрчлийн улмаас хуулийн хариуцлага хүлээж байсан;

Тодорхой албан тушаал эрхлэх, эсвэл үйл ажиллагаа явуулах эрхийг нь шүүхийн шийдвэрээр хассан, 

эрүүгийн хуульд заасан онц гэмт хэрэг үйлдэж шүүхээр ял шийтгэл хүлээж байсан.

Компанийн “ТУЗ-ийн дэргэдэх Нэр дэвшүүлэх хороо”-ны нэр дээр гаргасан сонгон шалгаруулалтад 

оролцох хүсэлт. 

Анкет (Вэб сайтаас татаж авах)

Боловсролын дипломын хуулбар;

Иргэний үнэмлэхний хуулбар;

Цээж зураг;

Компанийн засаглалын сургалтад хамрагдсан гэрчилгээний хуулбар;
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Хүсэлтийг 2018 оны 10  сарын 26-ны өдөр 14:00 цаг хүртэл “Ард Даатгал” ХК-ийн байранд хүлээн авах бөгөөд 

ariunaa@arddaatgal.mn хаяг руу хуулбарыг илгээнэ. Урьдчилсан шалгуурт тэнцсэн нэр дэвшигчдийг хувьцаа 

эзэмшигчдийн хуралд танилцуулж шийдвэрлэнэ.

Хаяг: Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Ерөнхий сайд Амарын гудамж 2, 7720 0088

"АРД ДААТГАЛ" ХК-ИЙН ТУЗ-ИЙН ХАРААТ БУС 
ГИШҮҮНИЙ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР



Газрын тосны үйлдвэрийн дэд бүтцийн ажил 
40 хувьтай байна
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БүЛЭГ

Бүх хүүхдэд 
мөнгө олгоход 
27 тэрбум төгрөг 
шаардлагатай

“Монголбанктай хамтрах
гүй гээр зөвхөн Засгийн газар 
ипотек хэрэгжүүлэх боломжгүйг 
өнгөрсөн нэг жилийн хугацаа 
нотоллоо” хэмээн Ардчилсан 
намын бүлгийн дарга д.Эрдэнэбат 
хэллээ. төрөөс мөнгөний бод
логын талаар баримтлах үндсэн 
чиглэлийг хэлэлцэж эхэлсэнтэй 
холбогдуулан тус намын бүлэг 
Монголбанкны удирдлагуудаас 
мэдээлэл авчээ. 

улмаар 2018 оны үндсэн 
чиглэлээс биелэгдээгүй хэд 
хэдэн чухал асуудал байна гэж 
дүгнэжээ. Монголбанкны өгсөн 
мэдээллээр энэ жил ипотекийн 
зээлд зориулж 200 тэрбум 

Д.Эрдэнэбат: өрийн асуудал өрх бүрийн хаалгыг 
тогшиж эхэллээ 

Д.Хаянхярваа: Хүссэн хүүхэд бүрт мөнгөн тэтгэмж 
олгох боломжтой 

Б.Энх 
ЗГМ 

Уг төсөл нь 2017.2-2018.11 дүгээр сар хүртэл нийт 2 жил үргэлжлэх төсөл юм. 
Протез ортопедийн мэргэжлийн техникч бэлтгэх, хүүхдийн сэргээн засалч бэлтгэх, 
мэргэжлийн ур чадварыг сайжруулах сургалтаар дамжуулан ХБ-тэй иргэд, хүүхдүүдийн 
өвчлөл болон зовуурыг багасгах, сэргээн засах үйлчилгээний хүртээмжийн орчныг 
сайжруулах, зорчих боломжийг нэмэгдүүлэхэд бид зорилт тавин ажиллаж байна. 
Мөн практик сургалтаар сурагчид ХБ-тэй иргэдээс шууд хэв аван протез, ортопедийн 
хэрэгслийг хийж үйлдвэрлэн суралцаж байгаа билээ. 

Мөн энэ оны 10 сард ХБ-тэй иргэдэд зориулсан протез, ортопедийн сүүлийн үеийн 
хэрэгсэл, хэрэглэгдэхүүний талаар мэргэжлийн техникч нар үнэ төлбөргүй зөвлөгөө, 
мэдээлэл өгөх арга хэмжээ, протез ортопедийн үзэсгэлэн олон нийтэд нээлттэй 
зохион байгуулагдах тул та бүхэн өргөнөөр оролцож, зочилно уу.

УлААнБААТАР хоТ ДАхь хөГжлИЙн 
БЭРхШЭЭлТЭЙ хҮҮхЭД Болон ИРГЭДИЙн зоРЧИх 

БолоМжИЙГ нЭМЭГДҮҮлЭх ТөСөл

Ерөнхий сайд у.хүрэлсүх 
өчигдрөөс дорноговь аймагт 
ажиллаж байна. тэрбээр “МАК” 
ххКийн “Евро блок” болон тус 
компанийн “хөх цав” цемент, 
шохойн үйлдвэртэй танилцсан 
юм.

2015 онд ашиглалтад орсон 
“Евро блок” үйлдвэр хоногт 
900 шоо метр блок үйлдвэрлэж, 
импортын хэрэгцээний 30 орчим 
хувийг хангаж байна.

Манай улсын цементийн 
хэрэгцээ жилд 1.8 сая тонн 
байдаг. Саяхныг болтол үүний 
нэг сая тонныг импортоор 
оруулж ирдэг байв. Засгийн 
газар дотоодын барилгын 
материалын үйлдвэрүүдийг 
бодлогоор дэмжсэний үр 
дүнд манай улс өнөөдөр 1.4 
сая тонн цемент үйлдвэрлэж, 
дотоодын хэрэгцээгээ бүрэн 
хангадаг болжээ. Жилд сая тонн 
цемент, 100 мянган тонн шохой 
үйлдвэрлэж, дотоодын зах зээлд 
нийлүүлж буй “хөх цав” үйлдвэр 
2017 оноос ажиллаж буй аж.

Ерөнхий сайд дараа нь 
дорноговь аймгийн Алтанширээ 

хүүхдийн мөнгөн тэтгэмжийг 
хүссэн хүүхэд бүрт олгох 
асуудлыг төсвийн байнгын 
хороогоор хэлэлцэх нь зүйтэй 
гэж МАНын бүлэг үзжээ. 

С . Б я м б а ц о г т  н а р ы н 
гишүүдийн өргөн барьсан 
уг төслийг МАНын бүлгээр 
хэлэлцэх үеэр Засгийн газар 
оуВСтай байгуулсан гэрээгээ 
баримтлах ёстой гэсэн саналыг 

зарим гишүүн гаргасан аж. Гэвч 
нийт хүүхдийн 80 хувьд олгох 
одоогийн төсвөөс чөлөөт мөнгөн 
үлдэгдэл үлддэг тул, хүсэлт 
гаргасан хүүхэд бүрт олгосон 
ч нэмэлт төсвийн эх үүсвэр 
шаардагдахгүй гэж хНхын 
сайд С.Чинзориг хэлсэн байна. 

уих дахь МАНын бүлгийн 
дарга д.хаянхярваа “Нийт 
хүүхдийн 80 хувь буюу 900 
мянга гаруй хүүхдэд мөнгөн 
тэтгэмж олгох зохицуулалттай. 
Гэвч 60 орчим хувь нь мөнгөн 
тэтгэмж авч байгаа” гэсэн юм. 

харин Засгийн газраас өргөн 
барьсан төсвийн төслийн 
талаар тэрбээр “Сонгуу
лийн өмнөх жилийн төсвийг 

батлахад хэл ам нэлээд гардаг. 
Гэхдээ өнөөдөр нийгэмд 
яригдаад байгаа шиг 2019 оны 
төсөв бүхэлдээ сонгууль руу 
чиглэсэн, эдийн засгаа баллах 
хэмжээнийх биш. Бид ирэх оны 
төсвийн орлогыг есөн их наяд 
төгрөгөөр төсөөлсөн. улсын 
төсвийн төслийн Ажлын хэсэг 
байгуулагдаж, ойлголцлын 
түвшинд явж байгаа. Гишүүд 
тойрог бүрт таван тэрбум төгрөг 
авсан гэх яриа бий. Гэхдээ энэ 
бол гишүүний мөнгө биш. 
үүнийг орон нутгийн удирдлага 
захиран зарцуулна. түүнээс 
бус уихын гишүүд захиран 
зарцуулахгүй, харин хяналт 
тавина” гэв.   

ТОвЧХОН
» ЕРөнхИЙлөГЧ 
Халх голын тулалдааны 
80 жилийн ойг ирэх жил 
ОХУ-тай хамтран тэмдэглэх 
ажлын хүрээнд Халх гол 
сумын төвийг шинэчилж, сум 
дундын бүтээн байгуулалт 
буюу “Шинэ сум” төслийг 
тус сумд хэрэгжүүлэхээр 
боллоо. Мөн ОХУ 10 орчим 
сая ам.доллартай тэнцэх 
санхүүжилтийг шийдвэрлэхээ 
илэрхийлсэн юм. Тэгвэл 
Халх гол сумыг төсвийн бус 
хөрөнгөөр шинэчлэх бүтээн 
байгуулалтын ажил албан 
ёсоор эхэлж, шав тавих ёслол 
боллоо. 

» АЙлЧлАл 
Бүгд Найрамдах Тажикстан 
улсын Душанбе хотноо 
болсон ШХАБ-ын Засгийн 
газрын тэргүүн нарын 
уулзалтад Шадар сайд 
Ө.Энхтүвшин оролцжээ. 
Тэрбээр Тажикстан, Кыргыз, 
Казахстан улсын Ерөнхий 
сайдуудтай уулзаж, хоёр 
орны хамтын ажиллагааны 
талаар санал солилцсон 
байна. 

» нАМУУД 
Ардчилсан намын 
эмэгтэйчүүдийн байгууллага 
тэргүүнээ дотоод сонгуулиар 
тодруулах сунгаа ид өрнөж 
буй. Тус албан тушаалд нэр 
дэвшиж буй С.Одонтуяа, 
Ц.Цэрэндолгор, Т.Пүрэвхатан 
нар хамгийн сүүлд Баян-
Өлгий аймгийн намын 
гишүүд, дэмжигчидтэй 
уулзалт хийжээ.  Баян-
Өлгий аймгийн эмэгтэйчүүд 
тулгамдаж буй ажилгүйдэл, 
ядуурлын түвшинг бууруулах 
чиглэлээр дорвитой алхам 
хийж, эмэгтэйчүүдийг 
ажилтай, орлоготой байл-
гахын төлөө ажиллахыг нэр 
дэвшигчдээс хүссэн байна.

 өнөөдрийн байдлаар “Роснефть” компани тС1 гэдэг шатахуун нийлүүлж 
байна. үүнийг өөр эх үүсвэрээр хангах зорилгоор судалгаа, яриа хэлэлцээ хийж 
байгаа. Ер нь шатахууны төлбөр МиАтийн нийт зардлын 27 хувийг эзэлдэг. 
тиймээс МиАт компанийн онгоцны тийзийн үнийг бууруулах, ашигтай 
ажиллуулахын тулд шатахууны үнийг хямдруулах шаардлага бий. Энэ талаар 
охуын Элчин сайдтай уулзах үеэрээ хэлсэн. холбогдох хүмүүстэй уулзалт, 
яриа хэлэлцээ эхэлж байгаа. 

ЗТХийн сайд 
Я.Содбаатар

1.4 сая тонн 
цемент үйлдвэр
лэж, дотоодын 
хэрэгцээгээ бүрэн 
хангадаг

Г.Сэлэнгэ 
ЗГМ 

төгрөгийг банкуудад нийлүүлсэн 
ч бодит байдал дээр барилгын 
үйлдвэрлэл огцом буурсан. 
учир нь ипотект зориулсан 
мөнгө хуучин барил гын өр 
хаахад зориулагдсан. үүнийг 
Монголбанкныхан хүлээн 
зөвшөөрсөн гэж д.Эрдэнэбат 
хэлсэн юм. 

Мөн чанаргүй зээл, зээлийн 
хүүгийн дарамтын асуу дал 2018 
оны үндсэн чиглэлд тусгагдсан 
гол заалт байтал хэрэгжилт тун 
хангалтгүй байсан гэв. 2018 оны 
үндсэн чиглэлээс хэрэгжээгүй гол 
чиглэл нь эдийн засгийн өсөлт 
иргэдийн амьдралд мэдрэгдээгүй 
гэж дүгнэв. 

түүнчлэн Монголын эдийн 
засагт хэд хэдэн дарамт бай
гаагийн эхнийх нь улсын гадаад, 
дотоод өр. Мөн чанаргүй зээл 

нэмэгдсэн, арилжааны банкуу
даас авч буй нийт зээлийн 
дийлэнх нь хэрэглээнийх байгааг 
тайлбарлалаа. 

Зээлийн бүтцийг задалбал, 
нийт зээлийн 28 хувийг хэрэглээ
ний зээл эзэлсэн байна. харин 
худалдаанд 15, үл хөдлөх хөрөн
гөд 12 хувь нь зориулагджээ. 

Гэтэл үйлдвэрлэлийн зориу
лалттай аж ахуйн нэгжийн 
зээлийн тухайд хөдөө аж ахуйд 
нийт зээлийн хоёр хувь, уул 
уурхайд найм, боловсруулах 
үйлд вэрт 10 хувь нь очсон байна. 
өөрөөр хэлбэл, нийт зээлийн 20 
хувь л үйлд вэр лэлд зориулагдсан 
гэсэн үг. тиймээс энэ асуудлыг 
Мон голын Засгийн газар зайлш
гүй анхаарч, төрөөс мөнгөний та
лаар баримтлах бодлогын ба римт 
бичгээ гаргах ёстой гэсэн юм. 

суманд ажиллаж, Газрын тос 
боловсруулах үйлдвэрийн бүтээн 
байгуулалттай танилцлаа.

Газрын тос боловсруулах 
үйлдвэр байгуулах ажлыг 
эхлүүлж, дэд бүтцийн барил
гын ажлын суурийг өнгөрөгч 
зургадугаар сард тавьсан. 
өнөөдрийн байдлаар дэд 
бүтэц буюу автозам, төмөр 
зам, цахилгаан дамжуулах 
шугамын ажил нийт 40 хувьтай 
өрнөж байна. Энэхүү бүтээн 
байгуулалтад 500 гаруй хүн, 260 
гаруй машин механизм ажиллаж 
байгааг “Монгол газрын тос 
боловсруулах үйлдвэр” төхК
ийн удирдлагууд Ерөнхий сайдад 
танилцуулсан байна.

төмөр зам, авто зам, 
цахилгаан дамжуулах шугамын 
ажлын бүтээн байгуулалтад 
монголчууд ажиллаж буй 
бөгөөд орон нутгаас 120 гаруй 

ажилчин ажиллуулж, орон 
нутгийн аж ахуйн нэгжүүдээс 
800 сая төгрөгийн бетон зуурмаг, 
хэв хашмал, цемент, хайрга, 
барилгын бусад материалууд, 
нийт ажилчдын хэрэглэх хоол 
хүнс, ахуйн барааг худалдан авч, 
орон нутгийн эдийн засагт хувь 
нэмэр оруулж буй аж. 

тус үйлдвэрийг дорноговь 
аймгийн Сайншанд сумаас зүүн 
хойд зүгт 18 кмт Алтанширээ 
сумын нутаг дэвсгэрт 150 
га талбайд барьж байна. 
Жилд 1,5 сая тонн газрын тос 
боловсруулах хүчин чадалтай ба 
эхний тогтоогд сон түүхий эдийн 
нөөц 40 жил юм. Санхүүжилтийн 
өртгөө ашиглалтад орсноосоо 
хойших эхний 10 жилд бүрэн 
нөхөх боломжтой. тус боловс
руулах үйлдвэрийг 2022 онд 
бүрэн ашиглалтад хүлээлгэн 
өгөхөөр төлөвлөж байна.  

Б.Хасуй / ЗГМ©



969 хүнтэй 
суманд спортын 
талбай 
байгуулахад 
92 сая төгрөг 
зарцуулдаг
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нийтлэлчийн булан

 1
ийм байхад төсвийн дийлэн

хийг орон нутаг, тэр тусмаа 
сумыг сөнөөчихгүйн тулд  хуваа
рилж буйг шог гэхээс өөрөөр 
яаж тайлбарлах билээ. Монгол 
улсын 330 сумын ихэнхийг 
үнэндээ оросууд л түүхий эдийн 
бааз сууриа бэхжүүлэхийн 
тулд байгуулсан. түүнээс бус 
нүүдэлчдийн түүхтэй холбоотой 
суурин газар цөөхөн юм.  харин 

Сумдын тоог цөөлж, төсвийн 
нурууг тэнийлгэе

төсөвлөжээ. Мөн 1397 хүнтэй 
өмнөговь аймгийн Ноён суманд 
эмнэлгийн барилга барихаар 
нэг тэрбум төгрөг зарцуулахаар 
болсон.үүнээс гадна төсвийн 
хөрөн гийг судалгаагүй зар
цуулдаг байдал ч хаа сайгүй 
хэвшил болж эхэллээ. 1985 хүн 
амтай хэнтийн Цэнхэрмандал 
суманд  цэцэрлэгийн барилгыг 
1,9 тэрбум төгрөгөөр барихаар 
болжээ. Гэтэл Цэнхэрмандал 
сумын хүн амын төрөлтийн 
ерөнхий коэффициент үСхны 
судалгаагаар сүүлийн таван жилд 
огцом буурч, 17 хувьд хүрчихээд 
байхад шинээр цэцэрлэг барих 
ёстой гэсэн сэтгэлгээгээр мөнгө 
үрж байна. 

хүн ам багатай сумдын 
захиргаа, сургууль, эмнэлэг, 
цэцэрлэгийн шинэ барилга 
хийгээд урсгал зардалд энэ 
мэтчилэн мөнгө цацдагийг нэг 
бүрчлэн дүгнэвэл сонины хэдэн 
хуудас дүүрэхээр байна. 

Монгол улсын хэмжээнд хоёр 
мянга хүрэхгүй хүн амтай 45 сум 
байгаа бол гурван мянга хүрэхгүй 
хүн амтай 100 сум бий. хүн ам 

харьцангуй бага эдгээр засаг 
захиргааны нэгжийг тэжээхийн 
тулд уихын гишүүд төсвийг 
“хорлож” байгаа нь шударга бус. 
Цаад утгаараа татвар төлөгчдийг 
хорлож байгаа хэлбэр юм. 
тиймээс гурван мянган хүнтэй 
суурин газарт сумын статус 
олгодог болчихвол 145 сум хасаг
даж тэр хэрээр төсвийн хөрөнгө 
хэмнэгдэх боломж нээгдэхээр 
байгааг эрхэм түшээд эртхэн 
ухамсарлах хэрэгтэй. 

Нөгөөтэйгүүр, эдгээр суманд 
зарцуулж байсан төсвийн 
хөрөнгийг үлдсэн 158 суманд 
зарцуулсан шиг зарцуулж, 
тохижуулсан шиг тохижуулаад 
үйлдвэрлэл, үйлчилгээг сай
жируулчих юм бол хүссэн, 
хүсээгүй хасагдсан сумын иргэд 
татагдан очно шүү дээ. төр өдий 
хүртэл зоригтой алхам хийж 
чадахгүй байгаагаас томоохон 
суурингууд хөгжлийн гацаанаас 
гарахгүй байна. төр ч юу 
байхав улсын хөгжилд ташуур 
өгөх ёстой үе үеийн уихын 
гишүүдийн аминчхан бодол, 
довоо шарлуулдаг шунал чөдөр 

тушаа болсоор. 
үндсэн хуулиар засаг захир

гааны нэгжийн шинэ хуваарилалт 
хийх эрхийг уихд олгосон. 

уихын гишүүдийн 39 нь 
л үүнийг зориглоод хийчих 
юм бол ирээдүйд үнэлэгдэх 
гавъяа байгууллаа гэсэн үг. 
Энэ парламентад ийм боломж 
ч бий. Нийслэлээс сонгогдсон 
28 гишүүн дээр 11 хүн иргэний 
зориг гаргачихвал улсын 
хөгжилд үнэлж баршгүй хувь 
нэмэр болох санж. уихын 
гишүүд улсаа хөгжүүлэхийн 
тулд амь бие хайрлахгүй зүтгэх 
тангарагтай болохоос биш 
тойргоо тойглоно гэж ам гараагүй 
байх. Нүдэн дээр нь сум орон нь 
эзгүйрч, хүн амьдрах хүсэлгүй 
байгааг илтгэсээр байтал өнөө 
маргаашийн будаг, шавраар 
өөрсдийгөө хуурч байгааг гишүүд 
мэдэрч л байгаа. ирээдүй тэдний 
өмнөөс харамсаад барахгүй 
гэдгийг ч бас мэддэг байх. 

Нийслэлийн эрх зүйн байд
лын тухай хуулийн нэмэлт 
өөрчлөлтөөр дүүргүүдийн хүн 
ам өсч, аймгийн статустай болгох 
нөхцөл, шаардлага тулгарсан гэж 
үздэг. Яг үүний адил сумдыг хүн 
амын тоогоор нь статус тогтоож, 
хүрэхгүйг нь татан буулгаж яагаад 

болохгүй гэж. дургүйд хүчгүйн 
үлгэр л энд үйлчилж байна. 

орон нутаг дахь хүн амын 
шилжилт хөдөлгөөнд хийсэн 
судалгаагаар уул уурхай 
түшиглэсэн, ажлын байр бий 
болгосон сумдын хүн амын 
тоо огцом өссөн үзүүлэлт бий. 
Арван жилийн өмнө гурван мянга 
хүрэхгүй оршин суугчтай байсан 
өмнөговийн ханбогдод 6.9 мянга, 
Цогтцэций суманд 7.4 мянган 
хүн албан ёсоор бүртгүүлжээ. 
түүнийг дагаад хүнс, бараа 
бүтээгдэхүүний жижиг, дунд 
үйлдвэрлэл ч эрчимтэй хөгжсөн. 
Энэ нь сумдын хүн ам өсөхөөр 
тухайн орон нутгийн өрсөлдөх 
чадвар нэмэгдэж байгааг 
тодорхой харуулж байгаа юм. 
үнэхээр л бид хөгжихийг хүсч 
байгаа бол төсөв хөрөнгөө зөв, 
оновчтой зарцуулдаг болох 
учиртай. Суурин, баг болгоны 
тоогоор мөнгө төсөвлөөд байх 
аваас энэхүү “хөрөнгө оруулалт” 
ямар ч үр дүнгүй, элс рүү асгасан 
ус лугаа ор, мөргүй болно гэдгийг 
эрхэм гишүүд ойлгодог баймаар 
юм.  

Онлайн захиалга Хэвлэмэл захиалга Хосолмол захиалга

QR кодыг уншуулан гүйлгээний 
утга хэсэгт и-мэйл хаяг, утасны 
дугаараа бүртгүүлэн захиалаарай.

(Хэвлэмэл + Онлайн)

QR код ашиглахгүйгээр төлбөр хийх бол:

тоот дансанд мөнгөө тушаана уу.

zgm.mnZGMmn zasagcozgm.mn 70103131   99903581

• Улиралд: 5000T (62 дугаар)
• Хагас жилд: 10 000Т (124 дугаар)
• Жилд: 15 000Т (248 дугаар)

• Улиралд: 30 000Т (62 дугаар)
• Хагас жилд: 60 000Т (124 дугаар)
• Жилд: 120 000Т (248 дугаар)

• Улиралд: 32 000Т (62 дугаар)
• Хагас жилд: 65 000Т (124 дугаар)
• Жилд: 125 000Т (248 дугаар)

IV улирлын нэмэлт захиалга үргэлжилж байна

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН МЭДЭЭ СОНИН

2600092954

богдох албаныхнаас энэ талаар 
тодруулахад эрэн хайж байгаа, 
эсвэл одоо насанд хүрсэн, хө
дөлмөр эрхэлж байгаа гэсэн 
товчхон бөгөөд цааргалсан 
хариулт л өгдөг. 

ОНЦЛОХ

Бүх эрх хуулиар хамгаалагдана ©

0 0 7 7 4

ЦАГ АГААРЫН ДЭЛГЭРЭНГYЙ МЭДЭЭЛЛИЙГ 
8 ДУГААР НҮҮРЭЭС УНШИНА УУ.

ЦАГ АГААР

УЛААНБААТАР
2017.11.30

ҮҮЛШИНЭ

-14° -24°

УЛС ТӨР
Зөрчлийн тухай хуулийн 
Үндсэн хууль зөрчсөн заалтын 
үйлчлэлийг түдгэлзүүлэв. 
МАН-ын генсек 
Д.Амарбаясгалан урд хөршид 
айлчлал хийхээр мордлоо. 
Монгол Улс төмөр замын 
дамжин өнгөрөх тээвэрт 25 жил 
тарифын хөнгөлөлт эдэлнэ. 
АН-ын бүлэг Төв банкны 
тухай хуулийн төслийг 
судлахаар болов. 
Монгол, Вьетнамын хооронд 
шууд нислэгтэй болох асуудлыг 
судална гэлээ.

ЭДИЙН ЗАСАГ
Хөрөнгийн биржийн “MSE ALL” 
индекс 1261.81 нэгж болж, 0.42 
хувиар буурав. 
Монголбанк “төрц” алтыг 
дэлхийн зах зээлийн үнээс 
өндөр үнээр авч байна. 
“Банкийг дахин хөрөнгөжүү-
лэх тухай хууль”-ийн төслийг 
боловсруулна.
Зочид буудлын салбарын 
орлого 112.6 тэрбум төгрөгт 
хүрч, 4.1 хувиар өссөн байна.
ОХУ-ын гадаад худалдааны 
нийт бараа эргэлт 144.4 тэрбум 
ам.долларт хүрэв. 

НИЙГЭМ
ГССҮТ гэр бүлийн хүчирхийл-
лийн 960 хохирогчид тусламж 
үзүүлжээ.
Ирэх онд Зүүн дөрвөн замын 
давхар замын уулзварын 
ажлыг эхлүүлнэ гэв.
Адууны махны экспортыг 10 
мянган тонноор нэмэгдүүллээ. 
33 дугаар сургуулийн хажууд 
олгосон газрыг хүчингүй 
болголоо. 
ЕБС-иуд спорт заалаа ашиг-
луул  сан мөнгөө тайлагнадаг 
болно.

ДЭЛХИЙ
Пхеньяны шинэ туршсан пуу-
жин АНУ-ын аль ч цэгт хүрэх 
чадалтай гэж мэдэгдэв. 
Будапештэд Зүүн Европ, 
Хятадын “16+1”  бизнесийн 
зургаа дахь чуулган боллоо. 
Чилийн өмнөд нутагт мөсөн 
оргилоос 350х380м хавтан 
бутран унажээ.  
Крипто валют хэмээх бит-
койны үнэ 10000 ам.долларын 
босгыг давлаа. 

2017.11.30, ПҮРЭВ ~ №228 (774) YНЭ: 1000₮~ СОЁЛТ ХҮНИЙ ӨГЛӨӨ СОНИН УНШИХААС ЭХЭЛДЭГ ~

ЗГМ

Эрдсийн ганзага дундраагүй

Эрдсийн орлого ДНБ-ий 6.2 хувийг 
бүрдүүлжээ. > 4

Ерөнхий сайдын “лүндэн” 
Ц.Нямдоржийг барьц алдуулав
Ерөнхий сайд С.Зоригийн хэргийг яаралтай 
шийдэхийг үүрэгджээ. > 2

 АНУ-д цохилт өгөх 
чадалтай пуужин туршлаа

 Ikea дэлгүүрүүдээ хотын 
төвд шилжүүлнэ

Ubinfo.mn сайт шилдэгт багтлаа
Gogo.mn
Xopom.com
Ikon.mn
Caak.mn
Ubinfo.mn

“Засгийн газрын мэдээ” 
сонины цахим хуудас 
Ubinfo.mn нь Монголын 
мэдээллийн шилдэг 
сайтуудын тавдугаарт 
бичигдлээ.

Zaluu.com
News.mn
Medee.mn
Dorgio.mn
Zindaa.mn

Эх сурвалж: Alexa.com©

Эх орон, газар шороондоо л хайртай яваарай. 
Д.Лувсаншарав 

АМ.ДОЛЛАР ЮАНЬ РУБЛЬ

2,444.38 370.56 41.92

ЗЭС 5-ЧИНГИС БОНД

98.770
1.1%

АЛТMSE ALL 10-ЧИНГИС БОНД

1295
0.1%

1261.81
0.42%

100.19
0.03%

6805
1.9%

ubinfo.mnБҮРЭЛДЭХҮҮН
КОМПАНИ

THE OFFICIAL 
GAZETTE

Европын сэргээн босголт хөгжлийн банк, Дэлхийн банктай хамтран хийсэн судалгаагаар улс орон ядуу байх тусмаа иргэд нь улс төрийн өндөр 
идэвхтэй байдаг нь харагджээ. Харин монголчууд улстөржилтөөрөө Зүүн Европ, Төв Азийн 29 орноос хоёрдугаарт жагссан байна.  3

Улстөржсөн ард түмэн 
улс орноороо сүйрдэг

ЭДИЙН ЗАСАГЗГМ: ЦУВРАЛ

ЗГМ: ИНФОГРАФИК

Хусмаар хуурах 
заль

Хамгаалал дутсан хүүхдээ төр хайхрах цаг болжээ

Г.Байгал
@baigalZGM

Г.Оюунтөгс
@oyuntugsZGM

НӨАТын хонжворт та хэр 
санаа тавьдаг вэ. Сар бүр 
су га лааны тохирол болдог. 
Удалгүй азтанууд тодорлоо 
хэмээн хэвлэлээр мэдээлдэг. 
Саяхан буюу энэ сарын 19нд 
болсон НӨАТын сугалааны 
тохирлоор нийт 523 сая төгрөг 
хонжворт олгохоор болсон 
байна. Аравдугаар сарын 
1нээс 31ний хооронд нийт 
14 сая ширхэг баримт НӨАТ
ын санд бүртгэгдсэнээс 13.9 
мянган азтан тодорчээ. Ер нь сар 
бүрийн сугалааны тохирлын дүн 
хэдэн саяар хэмжигдэж, азтаны 
тоо нь олон мянгад хүрдэг. 
Энэ мэдээллийг ч татварын 
албаныхан сүр дуулиантайхан 
мэдэгдэж, тэрүүхэндээ олон 
хүний хорхойг хүргэдэг билээ. 
Сугалааны тохирлын дараа 
“НӨАТын сугалаанд хожчих 
юмсан” гэх хүсэл, сэтгэгдэл 
цахим ертөнцөөр нэг хэсэг 
хөвөрдөг.

Нэг үе тав, арваараа хэл
хэлдсэн бүлэг хүүхэд хотын 
гудамжаар их харагддаг бай
сан. Орон сууцны хороолол, ►5

►11

дэлгүүр, худалдааны төв гээд 
олон нийтийн газраар дуу 
нь хадаж, нүд үзүүрлэгдэх 
нь их. Одоогоос арав гаруй 
жилийн өмнө ийн харагддаг 
бай сан эдгээр хүүхэд нэг л 
өдөр усанд хаясан чулуу шиг 
алга болчихсон. Хэн, хаашаа, 

авч явсныг мэдэх ганц ч хүн 
алга. Явган яриагаар гад
нын оронд эд эрхтний донор 
болгон аваад явчихсан, хүний 
наймааны золиос болсон гэж 
цуу сонсдоно. 

Цагдаагийн алба, хүүхэд 
хам гааллын байгууллага, хол

Монголын ипотекийн корпораци©

Ипотекийн 
зээлийн 
үлдэгдэл

ОСИСТ
ТБХ*

*- Орон сууцны ипотекийн санхүүжилтийн 
тогтвортой тогтолцоо бүрдүүлэх хөтөлбөр

Бусад эх үүсвэр Банкны өөрийн 
хөрөнгө

2 сая хүртэлх
төгрөгийн 

өрхийн 
орлоготой

Ипотекийн зээлтэй нийт 
зээлдэгчид байгаагийн

77%

3% 20%

64.9%

92,616

92.4% 6.3%

72.7%

1.3%

Нэг хамтран
зээлдэгчтэй

Хамтран
зээлдэгчгүй

2 болон түүнээс
дээш хамтран 
зээлдэгчтэй байна

79.4%

15.7%

4.9%
Нийтийн

зориулалттай 
орон сууц

Хашаа
байшин

Амины 
орон 
сууц

Улаанбаатар хотод 
байршилтай орон

сууц худалдан 
авчээ

ИПОТЕКИЙН ЗЭЭЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

АНУ, Хойд Солонгосын зөрчил 
Хятадын хил дээр айдас төрүүлэв

Амин дэмийн үнийг 800 хувь өсгөжээ

Хятадын зүүн хойд нутгийн Чанбай хошуу далайн хүнс, уулсын 
дунд оршдогоороо алдартай. > 10

Avondale компани Niacor витамины жороор олгох хувилбарын 
үнийг өнгөрсөн сард 809 хувиар өсгөсөн байна. > 10

Ирэх оныг эрсдэлтэй 
болгож буй Хятадын нөхцөл

Холбооны нөөц 
бодлогын хүүгээ 
өсгөх дохио

Гадаадынханд үл хөдлөх худалдахгүй

Шинэ Зеланд иргэдээ орон байраар хангахад хүндрэл гарсан тул 
орон сууцны бодлогод эрс шинэчлэл хийхээр шийдвэрлэлээ. > 10

Сэм Флэминг 
АНУын төв банкны үүрэг 

гүйцэтгэгч Холбооны нөөцийн 
систем энэ долоо хоногт бодлогын 
хүүгээ өсгөх шийдвэр гаргах 
төлөвтэй. Энэ удаа хүү өсөх аваас 
татварын хөнгөлөлт, АНУын 
эдийн засгийн өөдрөг нөхцөлтэй 
уялдан ирэх онд бодлогын хүү 
дахиад хэд хэдэн удаа өснө хэмээн 
шинжээч нар таамаглаж байна.  

Холбооны нөөцийн системийн 
тэргүүнээр ажиллах хугацаандаа 
хийж буй сүүлчийн том арга 
хэмжээ болгон Жанет Йеллен 
лхагва гарагт бодлогын хүүг 
гуравдах удаагаа 0.25 хувиар өсгөх 
бололтой. Энэ нь хүүг 1.251.5 
хувьд хүргэх төв банкны зорилгод 
нийцүүлсэн арга хэмжээ болох аж.   

Татварын шинэчлэлийн хуу   лийг 
конг  ресс шуур хай сайшаа   сан  тай 
зэрэг  цэн Хол бооны нөө цийн 
бодлого тодорхойлогч нар санхүү
гийн түлхэц өгөх бодлогоо хойш 
тавьж дотоодын нийт бүтээг
дэхүүний тооцоонд татварын 
хөнгөлөлтийн нөлөөг харгалзан 
үзэхээр төлөвлөжээ. 

“Эдийн засаг сайжирч байгаа нь 
яах аргагүй бодит байдал” хэмээн 
Орегоны их сургуулийн Холбооны 
нөөцийн бодлого судлаач эксперт 
Тим Дью өгүүлэв. Санхүүгийн 
зах зээл тогтворжиж, татварын 
хөнгөлөлт олгохоор зэхэж байгаа 
нь ирэх шинэ онд бодлогын хүүг 
улам нэмэх нөхцөл болно хэмээн 
тэрбээр үзэж байна. 

Бүгд найрамдахчуудын дэв
шүүлж буй татварын багц хууль 
нь эдийн засгийн өсөлтөд дунд 
зэрэг нөлөөтэйг шинжээч нар 
тайлбарлав. Уг хууль 2018, 2019 
онд эдийн засгийг тус бүр ердөө 
0.3 хувиар өсөх нөхцөл болно 
хэмээн Goldman Sachs тооцоолжээ. 

Юутай ч АНУын эдийн засаг 
ажиллах хүчийг бараг бүрэн 
дайчилж, дэлхийн нийт эдийн 
засаг тогтворжин, инфляц өсөх 
магадлал ихсэж, ойрын богино 
хугацаанд татварын хөнгөлөлттэй 
нөхцөл бүрдэх гэж буйгаас үүдэн 
ирэх онд хүү өсөх магадлал 
өндөр байна. “Ирэх долоо хоногт 
гарах эдийн засгийн урьдчилсан 
тооцоогоор ажилгүйдлийн хувь 

хэм жээ есдүгээр сарын таам гаас 
бага, дотоодын нийт бүтээг
дэхүүний өсөлт ч илүү гарах 
шинж тэй. Энэ хоёр үзүүлэлт аль 
аль нь бодлогын хүүг хэвийн 
хэмжээнд сэргээхэд дэмжлэг болж 
байна” хэмээн JPMorgan Chase
ийн эдийн засагч Майкл Фероли 
тайлбарлав. 

Ажилгүйдлийн түвшин 2000аад 
оны эхэн үеэс хойш тохиол дож 
байгаагүй 4.1 хувь хүртлээ буурлаа. 
Харин Холбооны нөөцийн систем 
ажилгүйдлийн хэмжээг ирэх оны 
эцэс гэхэд ийм үзүүлэлттэй болно 
хэмээн тооцоолж байсан юм. 

Өнгөрсөн долоо хоногт 
нийтлэгдсэн статистикаас үзвэл 
ажил олгогч нар 11 дүгээр сард 
228 мянган ажлын байр шинээр 
үүсгэжээ. Холбооны нөөцийн 
систем есдүгээр сард гаргасан 
тооцоондоо 2018 онд бодлогын 
хүүг нийт гурван удаа нэмнэ 
хэмээн таамаглаж байв. Холбооны 
нөөцийн системийн тэргүүний 
хувиар лхагва гарагт сүүлчийн 
удаа хийх хэвлэлийн хурлын 
үеэр хатагтай Йелленээс татварын 
шинэчлэл эдийн засаг, мөнгөний 
бодлогод хэрхэн нөлөөлөхийг 
асууцгаана. 

Холбооны нөөцийн системийн 
өөрийнх нь тооцоогоор ирэх 
онд өсөлт сайн байх төлөвтэй. 
Хатагтай Йелленийг залгамжлах 
Жэй Пауэлл ирэх 2018, 2019 онд 
эдийн засаг 2.5 хүртэлх хувиар өснө 
хэмээн тооцоолж буйгаа өнгөрсөн 
сард тайлбарласан. Хол бооны 
нөөцийн систем есдүгээр сард 
дундаж тооцоо гаргахдаа энэ оны 
эдийн засгийн өсөлтийг 2.4, ирэх 
оныхыг 2.1 хувьтай төсөөлсөн. 
Хувьцааныхыг оролцуулаад 
хөрөнгийн үнэ өсөх нь эдийн 
засагт цаашид улам түлхэц өгнө. 
Чикагогийн Холбооны нөөцийн 
банкны санхүүгийн нөхцөлийн 
индекс 1990ээд оны дунд үеэс 
хойш тохиолдож байгаагүй сайн 
үзүүлэлтэй гарлаа. 

Гэхдээ инфляцын хэмжээ 
бага, цалин өсөлт үлбэгэр бай
гаа  тай уялдан АНУын төв банк 
бодлогын хүүг шуурхай 
нэмэхээс цааргалсаар 
байгаа юм. 

банкны үйл ажиллагааг нухчин 
дарах ажиллагаа өрнөж, 
хөрөн гийн менежментийн 
бүтээг дэхүүнд саяхнаас нэмэлт 
зохицуулалт үүсгэсэн”ийг State 
Streetийн макро стратегич Бэн 
Люк өгүүллээ. 

БНХАУын засгийн газрын 
бондын өгөөж эрс өссөн нь 
хөрөнгө оруулагч нарын 
итгэлийг сулруулах юм уу үгүй 
болгож, улмаар зарах ажиллагааг 
гааруулах эрсдэлтэйг тэрбээр 
анхааруулав. “Эрх баригчдын 
арга хэмжээ чангарч, бондын 
өгөөж өсөн, АНУд саяхнаас 
технологийн компаниудын 
хувьцааг зарах хандлага ихэссэн 
нь Хятадын онцлог бүхий 
өвөрмөц нөхцөл үүсгэлээ” 
хэмээн ноён Люк тайлбарласан 
юм. 

Өнгөрсөн долоо хоногт цохил
тод ноцтой өртсөн авто машин 
үйлдвэрлэлийн салбар эргээд 
сэргэж байна. Шинээр автомашин 
худалдан авагсад эдэлдэг хоёр 
жилийн хугацаат татварын 
хөнгөлөлт ирэх онд төгсөхтэй 
уялдан тус салбарын ирээдүй 
тун бүрхэг болж байгааг зарим 

шинжээч дурдлаа. “Худал даж 
авахад үнэтэй авто машин гээч 
барааг авахад олгодог татварын 
хөнгө лөлтийг сунгахгүй л бол 
байдал эрсдэлтэй” хэмээн ноён 
Чуй өгүүлэв. 

Удааширч буй Хятадын 
эдийн засаг ирэх онд Ази дахь 
бусад бүс нутагт нөлөөлж 
болзошгүйд эдийн засагч нар 
түгшиж байна. Bank of America 
Merrill Lynchийн эдийн засагч 
“Дотоодын хөрөнгийн зах зээлд 
хөшүүргийн механизм суларсны 
дүнд Хятадын эдийн засаг саарах 
аваас нийт Азид өсөлт сулрах 
аюултай”г саяхан тайлбарласан. 

Бодлого тодорхойлогч нар хэт 
чанга арга хэмжээ авч буйтай 
зэрэгцэн үл хөдлөх хөрөнгө 
үүс гэх ажиллагаа багасах аваас 
БНХАУд эдийн засгийн удааш
рал тооцоолсноос ч ноцтой болж 
хувирна хэмээн тус банкны эдийн 
засагч нар сэрэмжлүүлсэн юм.

Хятадын үл хөдлөх хөрөнгийн 
салбар ирэх онд анхаарлын 
төвд байх төлөвтэй. Үүний 
нэг шалтгаан нь нь түрээсийн 
салбарт өсөлт үүсгэх зорилгоор 
орон сууцны зах зээлд шинэчлэл 

Сайн дурынхан 
өмнөд Английн 
Плимүт дахь 
эрэг хавийн 
хуванцар 
хог хаягдлыг 
цэвэрлэж 
байгаа нь.

BBМ©

хийх төсөл юм. ХКНын 
аравдугаар сарын их хурал дээр 
тус улсын дарга Ши Жиньпин 
эдийн засгийн шинэчлэлийн 
талаар үг хэлэхдээ орон сууц нь 
“үнэ хөөргөдөх бус” хүн амьдрах 
зориулалттайг анхааруулж байв.

Хятадад хоосон орон сууц 
ихсэж буй сөрөг үзэгдэл байрны 
түрээсийн шинэчлэлтэй хосолс
ноор үл хөдлөх хөрөнгийн зах 
зээлд төдийгүй төмөрлөгийн 
эрэлт нийлүүлэлтэд сөрөг 
нө лөөлж бол зошгүйг зарим 
ажиг лагч сэрэмжлүүлсэн юм. 
“Хоосон орон сууц ны нөөц 25 
хувиар өс сө нийг бид тооцоолоод 
байна. Гэтэл бусад хөгжингүй 
улсад энэ үзүүлэлт 810 хувьтай” 
хэмээн Liberum банкны шинжээч 
нар хөрөн гө оруулагч нартаа 
мэдэгд жээ. “Хукоу” буюу өрхийн 
бүрт гэлийн шинэчлэл, хөрөнгө 
нөөцийг үр ашигтай зарцуулах 
бодлогын үр дүнд ирэх арван 
жилд үл хөдлөх хөрөнгийн эрэлт 
гурван тэрбум хавтгай дөрвөл
жин метрээр буурна хэмээн тус 
банкны шинжээч нар 
үзэж байна. 

Далай тэнгисийн амьсгааг боогч хуванцар
Та бидний далай тэнгис 

хуванцраар дүүрлээ. Британийн 
байгаль судлаач, нас сүүдэр 
90 гарсан Дэвид Аттенборо 
BBCгийн “Цэнхэр гараг II” 
(The Blue Planet II) баримтат 
цувралаар хуванцарт хахсан 
салхич шувууны ангаахайг 
телевиз үзэгчдэд харуулсан. Уг 
бичлэгээс хойш британичуудын 
олонх нь өдөр бүр үй олон 
хуванцар уут сав хаядагтаа 
үнэнхүү сэтгэл зовж эхэлсэн юм. 
Хөгжингүй ертөнцийг нийтэд нь 
хамраад байгаа ижил төстэй арга 
хэмжээнүүд бүгд хэрэглэгчийн 
ухамсрыг дээшлүүлэх зорилготой. 
Нийт 60 гаруй жилийн турш хог 
тариад сурчихсан та бидний 
соёлын үлдэгдэл манай гарагийн 
алслагдмал өнцөг буланд урсан 
очиж овоорсоор. 

Далай тэнгист хөглөрч 
буй асар их хуванцар хогийг 
(ойрол  цоогоор 800 сая тонн) 
цэвэрлэх, хог хаягдал үүсгэж 
буй тогтолцоог цөөлж багасгах 
нь тулгамдсан шаардлага боллоо. 
Энэхүү шаардлагыг улс орнуудын 
засгийн газар, өргөн хэрэглээний 
бараа бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч 
аль аль нь ухамсарлаж эхэллээ. 

Өнгөрсөн долоо хоногт 
НҮБаас баталсан шийдвэрийг 
дэлхийн 200 гаруй улс орон 

дэмжиж байна. Сайн дурын 
шинжтэй, зарим зүйлс нь 
бүрхэг уг санаачилга дэлхийн 
улс орнуудад тодорхой үүрэг 
хүлээлгэж, хамтын арга хэмжээ 
авахад чиглүүлэх зорилготой. 

Юутай ч зарим улс хуванцар 
гялгар уут сав, микро үрлэнцэр 
(microbeads) гэгддэг нэг мил
лиметр үл хүрэх хэмжээтэй 
хуванцар үйлдвэрлэх, хэрэг лэхийг 
хориглож эхэллээ. Мөн ком паниуд 
дахивар боловс руу лах, дахин 
ашиглах тогтолцоо үүсгэхээр 
амлаж буй нь бэрхшээлийг 
шийдвэрлэхэд бага ч болов хувь 
нэмэр оруулж буй хэрэг юм. 

Хүрээлэн буй орчныг хамгаалах 
кампани өрнүүлэгчдийн шахал
тад өртсөн олон үндэстний 
авар га компаниуд сайн дураараа 
санаа чилга өрнүүлэхээ мэдэгдэж 
эхэллээ. CocaCola, Unilever хоёр 
2025 он гэхэд бүх савалгаагаа 
дахин ашигладаг болгохоор 
төлөвлөв. Procter & Gamble зарим 
брэндийн бүтээгдэхүүнээ “далайн 
хуванцар”ыг дахин боловсруулах 
аргаар бүтээсэн лонхонд савлаж 
байна. 

Өргөн хэрэглээний бараа 
бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч, 
жижиглэнгийн худалдаач нар 
баглаа боодлоо хүрээлэн буй 
орчинд ээлтэй болгох арга 

гаанаас бүрмөсөн татгалзаж 
картон гэх мэт байгальд эргэн 
шингэдэг материал ашиглахыг 
хэрэглэгчдийн зарим хэсэг 
сайшаадаггүй. Уг салбарт техно
логийн хувьсгалт эргэлт хийхээр 
оролдох компанид мөнгө орлого 
төдийгүй зах зээлээ алдах аюул 
нүүрлэдэг. Энэ бол зохицуулах 
байгууллагад хөндлөнгөөс орол
цох ёстой чухам тэрхүү нөхцөл 
юм. 

Нэг удаагийн хэрэглээний 
хуванцарт оновчтой татвар 
оноож, арай үнэтэй ч хүрээлэн 

буй орчинд уршиг бага тарьдаг 
материал ашиглах компаниудын 
сонирхлыг хөхүүлэн дэмжих, 
хуванцар орлох бүтээгдэхүүний 
судалгаанд хөрөнгө оруулах 
хэрэгтэй.  

Бодлого тодорхойлогч нар 
иргэдийн соёлыг өөрчлөхөд 
ч ихийг хийх ёстой. Нөөц 
эргүүлж ашиглах схем буюу 
хэрэглэгч нар хуванцар лонх 
эргүүлж тушаахдаа анх төлсөн 
мөнгөнийхөө багахан хэсгийг 
эргүүлж авдаг тогтолцоотой 
улсуудад дахивар эргэлт хавьгүй 

өндөр байдаг.  
Хөгжингүй баян орнуудад олон 

нийтийн ухамсар дээшлэх нь 
эргээд засгийн газруудад тодорхой 
арга хэмжээ авах шахалт болно. 
Харин хөгжиж буй оронд байдал 
илүү түвэгтэй. Далайд хаягдаж 
буй хуванцрын голлох хэсэг 
нь ердөө Азийн тавхан улсаас 
үүдэлтэй. Сэргээгдэх эрчим 
хүчний хөгжлөөс шалтгаалан 
өөр гарц хайж буй газрын тосны 
компаниуд хөгжингүй зах зээлд 
хуванцрын хэрэглээ өсөх ёстой 
гэсэн тооцоо гаргаад байна. 

Юутай ч хөгжиж буй улс 
орнууд арга хэмжээ авах өөрийн 
гэсэн учир шалтгаантай. Үерлэх 
аюул, хогийн уулан овоолго нурж 
хүмүүсийн аминд хүрдэг ослын 
шалтгаан хэмээн үзсэний улмаас 
Шри Ланка есдүгээр сард нэг 
удаагийн хэрэглээний хуванцрыг 
хориглов. 

Илүү эрс арга хэмжээг БНХАУ 
саяхан авлаа. Дэлхийн бусад 
улсын хуванцрын хаягдлыг 
олон жилийн турш импортоор 
авч ирсэн тус улс энэ оны эцэс 
гэхэд хуванцар хог хүлээн авахаа 
зогсоохоор болов. Энэ бүхэн 
өрнөдийн бодлого 
тодорхойлогч нарт 
ч шийдвэрлэх ёстой 
асуулт болж байна. 

Эмма Данкли
Эдийн засгийн удаашрал, 

хэрээс хэтэрсэн өр зээлийг 
шийдвэрлэх арга хэмжээтэй 
уялдан Хятадын ирээдүй бүрхэг 
боллоо. 

Сүүлийн хоёр долоо хоног 
хагасын хугацаанд Хятадын 
хувьцааны зах зээл таван хувиар 
унаж, тус улсын Засгийн газрын 
бондын өгөөж эгзэгтэй дөрвөн 
хувийн хязгаарыг давсан нь 
хөрөнгө оруулагчдыг улам 
түгшүүлэв. 

Хятадад хөрөнгө зарах ажил
лагаа эрчээ авсан нь дэлхийн 
хувьцааны зах зээлийн өнөөгийн 
нөхцөлөөс зөрүүтэй байгаа юм. 
Эх газрын Хятадын CSI 300, 
Хонконгийн Hang Seng индекс 
саяхан унасан нь дунд зэрэг 
өсөлттэй S&P 500, Euro Stoxx 
50 индексээс эсрэг хандлага 
тодорхойлж байна.

Хятадын хувьцааны зах зээл 
дэх уналт нь сөрөг муу үзэг дэл 
биш, ердөө л өсөлтийн он жилүү
дийн дараа хөрөнгө оруулагч 
нар ашгаа хүртэж буйн тусгал 
хэмээн зарим хөрөнгө оруулагч 
тайлбарлах аж.

“Борлуулалтын ихэнх нь 
хүмүү сийн сэтгэлийн хөдөл
гөөнөөс үүдэлтэй. Энэ онд 
зах зээл ингэж их өссөн юм 
чинь ашгаа олж авцгаая гэж 
буй хэрэг” хэмээн Aberdeen 
Standardын сангийн менежер 
Николас Чуй тодотгов. “Хятадын 
онцлогтой өвөрмөц үзэгдэл. Дээр 
нь тат варын шинэчлэлийн хууль 
АНУд сэргэлт үүсгэчихлээ” 
хэмээн тэрбээр нэмж өгүүллээ. 

CSI 300, Hang Seng аль аль нь 
олон жилийн турш тус бүр 31 
болон 20 хувийн жилийн дундаж 
өсөлттэй явж ирсэн юм. Жилийн 
эцсээр ихэвчлэн арилжаа 
намждаг тул зарим шинжээч 
нар хөрөнгө оруулагчдад мөнгөө 
хадгалж түр хүлээхийг зөвлөдөг. 

Гэтэл өөр нэг хэсэг нь саяхны 
борлуулалтыг зарчмын шинж 
чанар бүхий, ирэх жил дуустал 
үргэлжлэх урт хугацааны хүчин 
зүйлээс шалтгааллаа хэмээн 
тайлбарлаж сууна. “Сүүдрийн 

хэрэгсэл хайсаар цөөн бус жилийг 
үдлээ. Шил, хөнгөн цагаантай 
харьцуулахад хуванцрыг дахин 
ашиглах нь түвэгтэй. Газрын 
тосны үнэ хямд нөхцөлд 
дахивар ашиглан үйлдвэрлэсэн 
хуван цар нь цоо шинэ PET 
буюу полиэ тилен терефталатаас 
хамаа гүй үнэтэй. Ургамлын 
гаралтай “биохуванцар” хүртэл 
байгаль орчин бохирдуулагчид 
тооцогд дог. Хуванцар уут савыг 
хэт нимгэн хийвэл урагдаж 
цоорчихно. 

Компаниуд хуванцар савал

АНУ, БНХАУ-ын хувьцааны зах зээлийн индекс
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жалга довны үзэлд “тархиа 
базуулсан” бид Зхуын үеийн 
хүлээсийг тайлж чадалгүй 
өдий хүрсэн. одоо үүнийг 
зал руу лахгүй бол олон зуун 
тэрбум төгрөг үр дүнгүй зүйлд 
зарцуулагдаж, хөгжлийн чөдөр 
тушаа болсоор байна. 

хэдэн жишээ дурдахад л татвар 
төлөгчдийн мөнгө тойрог нэртэй 
уихын гишүүдийн “усалгааны 
талбай”, сум нэртэй хэдхэн 
хүний хэрэгцээнд зарцуулагдаж 
байгаа нь тодорхой харагдана. 
тухайлбал, Завхан аймгийн 
Асгат гэж сум байх. тэнд 
Статистикийн хорооны 2017 
оны тооллогоор 969 хүн амьдарч 
байгаа аж. Мянга хүрэхгүй хүн 
амтай сумын захиргаа, сургууль, 
цэцэрлэг, эмнэлэгийн үйл ажил
лагааг “гал алдуулахгүй” барьж 
байхын тулд 10 мянга гаруй 
оршин суугч бүхий сумтай ижил 
зардал гаргаж буй. дээр нь нэмээд 
жилийн жилд хэрэгтэй, хэрэггүй 
зүйлд ч төсвийн мөнгийг цацсаар 
байгаа. 2019 онд дээрх Асгат 
суманд нийтийн спортын талбай 
байгуу лахаар 92 сая төгрөг  

• Уул уурхай хөгжиж 
буй ханбогд, цогтцэций 
сумын хүн ам гурав дахин 
нэмэгджээ.

• УИхын гишүүд улсаа 
хөгжүүлэхийн тулд амь 
бие хайрлахгүй зүтгэх 
тангарагтай болохоос 
тойргоо тойглоно гэж ам 
гараагүй байх.

• Монгол Улсын хэмжээнд 
хоёр мянга хүрэхгүй хүн 
амтай сум 45, гурван мянга 
хүрээгүй хүн амтай сум 100 
байна.

2098 хүн 
амьдардаг 
Дуут сумаас 
Ховд аймгийн 
төв хүртэлх 
60 км шороон 
замыг арчлахад 
жил бүр 350 
сая төгрөг 
зарцуулж 
байна. 
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Улс төр, нийгэм, эрэн сурвалжлах мэдээллийн алба
Эдитор Б.Энхжаргал

Утас: 99901621

Цахим контент, бүтээлч үйлдвэрлэлийн алба
Эдитор Г.Баярсайхан

Утас: 99903574

Эдийн засаг, уул уурхайн мэдээллийн алба

Утас: 99903581
           99903578         
           99907843

Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 
I хороо, Энхтайваны өргөн чөлөө, 

“Блю Скай тауэр” 407 тоот
Улсын бүртгэлийн дугаар. 1024

Утас: 70103131, 
Факс: 7010606

zgm.mn

ubinfo.mn
Дугаарын удирдагч

Л.Сугармаа

“Засгийн газрын мэдээ” сонин нь ардчилсан, 
шударга ёс, хүний эрхийг дээдэлж, чөлөөт 

сэтгүүл зүйн хэм хэмжээг бүрнээ сахин, олон 
ургальч үзлийг илэрхийлэх мэдээллийн 

индэр байж, нийт Монгол үндэстний 
ойлголцол, эв нэгдлийг бэхжүүлэхийг эрхэм 

зорилгоо болгоно.

РЕДАКц

зАР СУРТАлЧИлГАА

хАЯГ

цАхИМ хУВИлБАР

0 0 1 0 0 2

Бүслэлтийн менталитет ба 
Холбоотны эрэл 

Нэгэнтээ эргэн тойрон 
дайсантай байна гэж үзвэл, тэр 
томъёоллоор оросын нийгэм 
байнгын харанга түгшүүрийн 
дор, дайчилгааны байнгын бэлэн 
байдалд, эдийн засаг нь улам бүр 
милитарчлагдаж, иргэд нь сайхан 
амьдрахаасаа эмээж, тэр утгаар 
нийгэм нь огтоос хөгжилгүй 
болсон аж. 

Стефен Бланкийн үзэл бодлыг 
авах гээхийн ухаанаар хүлээн 
авууштай. Гэхдээ анхаарах зүйл 
байна. Бүслэгдсэн цайзын тухай 
үнэт зүйлс гэдгийг тэрбээр 
хөнджээ. тийм үнэт зүйлсээр 
хэнтэй холбогдож, хэнтэй 
хоршиж, хамтран ажиллах вэ. 
тэр сэтгэхүй нь хувиршгүй 
явсаар шхАБыг залж чиглүүлэх, 
эгнээг нь тэлэх нэг нөхцөл болж 
болзошгүй. түүнд монголчууд 
бэлэн үү? 

Анх НАтог сөрөхүйц, НАтог 
бүдгэрүүлэгч их хүч байгаасай 
хэмээн оросууд  үзэж байснаасаа 
ухарсаар сүүлдээ шхАБыг орос, 
Беларусь, Казахстан, Армен, 
Киргизийн  Гаалийн холбоо 
гэгчтэй холбох, олон улсын бусад 
байгууллагууд, юуны өмнө НүБ
тай шхАБын хамтын ажиллагааг 
өргөжүүлэх болгож хувиргасан нь 
энэ эвсэл эдүгээ ч замын бэлчирт 
явааг илтгэх мэт. Аль ч утгаар, 
томоор байг гэхэд жижгээр ч 
НАтогийн альтернатив байх 
боломж харагдахгүй байна хэмээн 
оросын эрдэмтэд онцлох нь бий.  

“шхАБ+БРиКС=өрнөдийн 
эсрэг альтернатив” гэх форматаар 
авч үзвэл зарим бүрдэл элемент 
нь харагдах авч хоршсон цэрэг
стратегийн бодлого алга, НАто
гийн хүрч эс чадах газар очиж 
байлдана л гэхгүй бол өөрөөр 
альтернатив байх нөхцөл хараахан 
алга. 

Яг үнэндээ бол орост цэрэгулс 
төрийн холбоотон, геостратегийн 
интеграц л хэрэгтэй. тэр хүслээ ч 
янз бүрийн түвшинд илэрхийлдэг. 
“Восток2018” хээрийн 
сургуулийн явцтай танилцахдаа 
Ерөнхийлөгч В.Путины хэлсэн үг 
үүний нэг жишээ нь юм. тэрбээр 

“орос бол энхийг эрхэмлэгч 
улс, бусад улс орнуудын талаар 
бидэнд түрэмгий төлөвлөгөө 
байхгүй. орос нь зэвсэгт хүчнээ 
хөгжүүлэх ажлыг үргэлжлүүлнэ. 
учир нь манай зэвсэгт хүчин улс 
орныхоо бүрэн эрхт байдлыг 
хамгаалж, манай холбоотнуудыг 
дэмжих чадвартай байх ёстой” 
хэмээн хэлжээ.

Манай холбоотнууд гэж хэнийг 
нэрлэв, холбоотнуудаа зэвсэгт 
хүчнээрээ хамгаалах гэсэн нь ямар 
ойлголт вэ гэдэг дээр асуудлын 
гол нь байна.  

хятадтай албан ёсоор 
тогтоосон цэрэгулс төрийн 
холбоо гэж байхгүй нь мэдээж. 
Гэхдээ хамтарсан хээрийн 

“Москва-
Бээжин”-гийн 
шинэ блок 
хамтын хүчээр 
дэлхий дээрх 
үндсэн зам 
харилцаа-
нуудад 
хяналтаа 
тогтоох болно. 
Өмнө нь 
хэрэгжүү лэхээр 
төлөвлөж 
байгаад 
орхичихсон 
сувгийн 
төслүүдээ ч 
хэрэгжүүлж 
болно.

Америкийн гадаад бодлогын 
зөвлөлийн эксперт Стефен 
Бланкийн сонирхолтой судалгаа 
байна. Бүслэлтийн менталитет гэх 
өвчин оросыг ороогоoд байгаа ба 
Кремлийнхний алдаатай гадаад 
бодлого оросын дотоод байдлыг 
бужигнуулж, оросуудын аж 
байдлыг доройтуулж, нийгмийн 
хөгжлийг нь чөдөрлөх болсон 
аж. Энэ бүхний буруутан нь 
Путин, КГБгээс гаралтай түүний 
хуучин офицеруудын бүлэг 
хэмээн эрдэмтэн Бланк нэрлэжээ. 
тэд бол дайсагнагч капиталист 
хүрээлэлд бүслэгдсэн, оросоос 
бусад ертөнцтэй үргэлж дайны 
байдалд оршиж байх ёстой гэсэн 
сэтгэхүйтэй. 

хэрэв СССРийн үеийн гадаад 
бодлоготой харьцуулж үзвэл 
охуын өнөөгийн гадаад бодлого 
нь түүний ойрын хөршүүдэд 
халгаатай. Зөвлөлт холбоот улс 
нь сайн хөршийн харилцааны 
концепц баримтлан найрамдал, 
үзэл суртлаараа холбогдож, 
ухаалаг дипломат бодлого явуулж 
байсан бол эдүгээ Кремлиэс 
Гүрж, украины эсрэг явуулж буй 
түрэмгий бодлогын уршгаар сайн 
хөршийн харилцааны концепц нь 
алдагдаж замхарсан. одоо орос 
улс бусад хөршүүддээ хяналт 
тавихын төлөө л ажиллаж байна. 
иймээс орос хамгийн тааруухан 
хөрш хэмээн Бланк тэмдэглэжээ. 

НАТОгийн 
альтернатив 
байх боломж 
харагдахгүй байна 
хэмээн Оросын 
эрдэмтэд онцлох 
нь бий

Олхонуд Баярхүү
Судлаач профессор 

сургуулилалт, хоёр улсын армийн 
хамтын ажиллагаа гээд авч үзвэл 
улс хоорондын нууц тохиролцоо 
байхыг үгүйсгэхгүй. хэрэв 
олон улсын түвшинд Москва
Бээжингийн цэргийн блокийн 
тухай мэдээ тархлаа гэхэд ямар 
төсөөлөл буух бол.  

Цэрэгулс төрийн холбоо, 
блок, эсвэл альянс, ер нь ямар ч 
нэртэй бай түүнд оролцдог улс 
орнуудынхаа эрх ашгийг хамтран 
хамгаална гэсэн үг. Заавал цэрэг 
гэхгүйгээр эдийн засгийн арга 
хэрэгслээр ч хамгаалж болно. 
Зарлаагүй дайны нэг арга хэрэгсэл 
гэдэг утгаар. үүнд цэргийн 
шинжлэх ухааны өнцгөөс орос
хятадын энэ талын харилцаанд 
хариулт эрэлхийлсэн нэгэн 
бүтээлээс эшлэе.  

Нийтлэг үндэслэл хэд хэд байна 
гэж тэрхүү таамаг өгүүлэл эхэлжээ. 
тухайлбал, хятад нь Амар мөрөнд 
өөрийн хүссэн шаардсан газар 
нутгаа оросоос эргүүлж авсныхаа 
дараа Номхон далай руу экспанс 
хийхээр анхаарал төвлөрүүлж 
байна. өмнөд хятадын тэнгист 
маргаантай арлууд руу тэмүүллээ. 
тайванийг хүчээр нэгтгэх байр 
сууриа орхихгүй байна. ийм 
нөхцөлд хятад нь өөрийн 
хил дагуу энх тайвны бүс буй 
болгохыг хүснэ. түүнд хүчирхэг 
эдийн засаг бүхий орнуудаас 
бүрдэх шхАБ хэрэгтэй. шхАБд 
орос голлох үүрэгтэй. орос ч 
тэр, хятад ч тэр АНуын зүгээс 
элдэв дайралт, өдөөн дуудалтад 
байнга өртөж байна. даян дэлхийд 
Америкийн жанжлал гол аюулын 
эх сурвалж хэмээн орос, хятад 
хоёулаа үздэг. хоёулаа нийтлэг 
гэхээр өнгөрсөн түүхтэй. Мэдээж 
СССР байхгүй бол БНхАу гэж 
байхгүй байх байсан. дэлхийн II 
дайны үеэр хоёуланд нь нэг дайсан 

байсан ба тэр Квантуны арми 
бүхий Япон. Японтой хоёулаа 
байлдсан. Германы фашизм, 
Японы милитаризмыг бут цохиход 
СССР гол үүрэг гүйцэтгэснийг 
хоёул үнэлдэг. орос, хятад 
хоёул эдийн засгийн хамтын 
ажиллагааны асар их хэтийн 
төлөв, ирээдүйтэй. умард далайн 
зам, торгоны замыг холбохоор их 
байгалийн нөөц баялаг Сибирьт 
байна, тэр нь хүрэлцээтэй, 
хятадыг Сибириэс хангахад цаг 
нар гэж байхгүй. “Сила Сибири”
ийн асар их хий, хийн хоолойн 
бүтээн байгуулалт өрнөж байгаа. 

иймд Сибирь рүү хятадын 
түрэмгийлэл үйлдэгдэх тухай 
сэтгэшгүй. хятадууд “Сибирийг 
эзлээд дууслаа” гэдэг нь зүгээр л 
домог яриа, цуурхал. орост 250 
мянган хятад хүн байна, харин 
дундад Азийн ард түмнүүдийн 
төлөөлөл саяас давдаг.  

ийм нөхцөлд оху ба БНхАу
ын холбоо байгуулбал ямар их 
хүчийг өөртөө төвлөрүүлэх бол 
хэмээн asiarussia.ru сайт баримт 
цуглуулан гаргаж тавьжээ. Асар 
их хүн ам буюу нэг тэрбум 580 
сая хүн, 27 сая хавтгай дөрвөлжин 
километр нутаг дэвсгэр, дэлхийн 
нийт дНБий 5/1 нь буюу 17.2 
хувь, хэрэв зэвсэгт хүчнийг нь 
нийлүүлбэл гурван сая цэрэг 

(нэг сая орос цэрэг, хоёр сая хятад 
цэрэг) гээд жагсааж болно.  

хэрэв АзиНомхон далайн бүс 
нутагт нөхцөл байдал өөрчлөгдлөө 
гэж сэтгэвэл орос, хятадын аль 
нэг арми нь нөгөөгөө халхална, 
хэрэв фронт аль нэгийнх нь хил 
рүү дөхөж ирэх аваас нөгөөх 
нь ар талын үүрэг гүйцэтгэнэ. 
холбоотон болсны дараа аль бүс 
нутгийг хамрах тухайд Номхон 
далайн хойд хэсэг, мөн Зүүн 
өмнөд Азид байж магадгүй гэнэ. 
орос нь дорнод хэсэгтээ хуурай 
замын цэргээ цөөлж болно. 
хятад хойд талаасаа агаараас 
цохилт хийлгэхээр найдвартай 
хамгаалагдсан байх бөгөөд 
хүчний харьцааг тооцвол Ази
Номхон далайн бүс нутаг оху, 
БНхАуын хяналтад аажмаар орж 
ирэх магадлалтай. Мэдээж өмнөд 
Солонгос, Японд хүчирхэг флот 
бий, нийлүүлээд авч үзвэл оросын 
Номхон далайн  флотоос хүчтэй, 
гэхдээ БНАСАу хятадын талд 
зогсож, тэдний флот хятадынхтай 
нэгдвэл  хэнд ч хүчрэгдэхгүй 
болох гэнэ. 

хятад улс эдийн засгийн, орос 
нь цэргийн шугамаар манай гаригт 
нөлөөгөө тэлж болно. хэрэв 
холбоотны харилцаа тогтоочихвол 
АНу хятад руу халдаж дайрах нь 
орос руу дайрсантай автоматаар 
адил болно. хэрэв АНу орос руу 
өнгөлзөх аваас хятадын арми 
байлдааны өндөржүүлсэн бэлэн 
байдалд шууд шилжинэ.  

оросын asiarussia.ru сайтад 
тэгээсэй хэмээн сценарь зохиож 
бичсэнийг буулгаад байгаа хэрэг 
шүү дээ. хэрэв орос, хятадын 
хооронд цэргийн эвсэл холбоо 
зарлагдлаа гэж үзье, бусад 
улсууд тийшээ нэгдэж орохыг 
аяндаа хүсэх болно. Жишээ нь, 
Филиппин, БНАСАу, Вьетнам, 

лаос, Камбож, Мьянмар гэхчлэн. 
Энд Монголыг нэрлээгүй нь 
анхаарал татна. оросын цэрэг
стратегийн судлаачид Монголд 
итгэлгүй ханддаг нь энэ юм болов 
уу, эсвэл хэрэгссэнгүй юү. 

орос, хятадын цэргийн эвсэл 
холбоонд Энэтхэг нэгдэж орохыг 
үгүйсгэхгүй. Энэтхэг болон 
хятадын харилцаа “сайнгүй” 
гэж үздэг ч Грек, турк хоёроор 
жишээлж болно. тэр хоёр улс 
байнгын дайны байдалд байдаг ч 
НАтод зэрэгцэн гишүүнчлэгдэж, 
нэгдсэн зорилтоо шийдвэрлэхэд 
нь саад болоогүй байна. тэгвэл 
Энэтхэг, хятад ойртох алхмаа 
байнга хийж байна. одКБ 
эвслийн бүх гишүүн улс орос, 
хятадын тийм альянсад орох 
магадлал нэн өндөр. Бараг тэгэх 
ч биз. Белорусс, Казахстан улс 
эхний ээлжинд элсэх аж. 

ингээд эвсэл болоод авбал 
манай гаригийн тээврийн сүлжээ 
урсгалуудыг дахин хуваарилах 
хэрэг тохионо. тээврийн зам 
харилцаанд хяналтаа тавих 
нь Америкийн зэвсэгт хүчний 
үндсэн зорилт. тэгвэл “Москва
Бээжин”гийн шинэ блок хамтын 
хүчээр дэлхий дээрхи үндсэн зам 
харилцаануудад хяналтаа тогтоох 
болно. өмнө нь хэрэгжүүлэхээр 
төлөвлөж байгаад орхичихсон 
сувгийн төслүүдээ ч хэрэгжүүлж 
болно. тайланд, Никарагуагийн 
нутаг дэвсгэрээр дамжсан 
Панамын суваг маягтай сувгуудыг 
нэрлэж болно.  

дараагийн шатанд хятад 
нь сувгуудаа байгуулах ба 
оросын цэргийн бааз түүнийг 
нь хамгаална. АНуын өмнөд 
жигүүрт хүрч ажиллана. ойрхи 
дорнод, Магриб хавьд орос, 
хятадад муугүй хэтийн төлөв 
харагдаж байна. орос цэргийн 
баазаа Сирид байгуулаад авлаа, 
Судан, ливид байгуулж болно. 
хятадын бааз Жибутид байж 
байна. ийм зураглал дэлхийн 
бусад бүс нутгуудад мөн хамаарна.  

Энэхүү сэдвийг өргөн 
уншигчдад хүргэж, хэлэлцүүлэг 
өрнүүлэх хэрэгтэй хэмээн 
asiarussia.ru сайтад бичээд хэрэв 
оху, БНхАу хамтарч цэргийн 
альянс байгуулбал өрнөдийнхөнд 
хохиролтойгоор хүчний тэнцвэр 
өөрчлөгдөнө, хятад, орос, 
Энэтхэг, иран, хойд Солонгос, 
мөн одКБ эвслийн орнуудын 
армиуд нь НАто, Япон, өмнөд 
Солонгос, Австралийн армиас 
хавьгүй давах болно гэжээ. 

Зохиогч миний зүгээс үүнд 
нэмж хэлэх тайлбар алга. оросын 
чин хүслийн илэрхийлэл болсон 
тохиолдлын ганц мэдээлэл юм. 
Гэхдээ иймэрхүү агуулга бүхий 
мэдээлэл, төсөөлөл, таамаглал 
оросын элдэв сайтуудад тоймгүй 
олон тавигддаг гэдгийг нэмж 
хэлэх байна.

 Орост цэрэг-улс 
төрийн холбоотон, 

геостратегийн 
интеграц 
хэрэгтэй



Монголд хоёр хүн 
тутмын нэг нь 
ажилдаа сэтгэл 
ханамжгүй, солих 
хүсэлтэй байна

З.Цэлмэг
@tselmegZGM
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АНуын супермаркетын 
сүлжээ болох 38 жилийн 
түүхтэй Whole foods marketийг 
үүсгэн байгуулагчийн нэг Жон 
Макей хэдэн жилийн өмнө 
уол Стрийтэд хийсэн бизнес 
аяллаасаа АНуын хамгийн 
амжилттай компаниудын нууцыг 
олж мэдсэн гэдэг. түүний олж 
харснаар ажилчиддаа анхаардаг 
болон анхаардаггүй компаниуд 
хоорондоо хөгжил дэвшлээрээ 

Хүн төвтэй бизнесийн хаанчлал айсуй
Бизнесийн секторын хөдөлмөрийн бүтээмж
(хувиар)

ҮСх©

нэг ажилтанд ногдох ДнБ
(мянган төгрөгөөр)
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Үйлчилгээ Хөдөлмөрийн 
бүтээмжийн 
түвшин

Аж үйлдвэр, 
барилга

“ЭРХЭС” маркетинг, борлуулалтын нээлттэй эхийн платформ Монголын 
старт-апуудыг түүчээлэн АНУ, Сан Франциско дахь Цахиурын Хөндийн “Prod-
uct Hunt” платформ дээр нээлтээ хийв.

Хэдхэн сарын өмнө Цахиурын хөндийг зорьж, гарааны бизнесийн акулууд 
дунд туршлага судлан, бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтээ сайжруулж, олон улсын 
түвшинд өрсөлдөхөөр явсан “ЭРХЭС” платформын баг хамт олон зорилгодоо 
хүрэх дараагийн алхмаа хийхэд бэлэн болсон байна.

“ЭРХЭС” нь хэрэглэгчтэй харилцах cувгуудыг нэгтгэн удирдаж, маркетинг 
борлуулалтын шийдэл санал болгодгоороо гадны платформуудтай эн 
зэрэгцээд зогсохгүй функц, ажиллагаа, байгууллагын онцлогт нийцсэн нэмэлт 
хөгжүүлэлт хийх боломжуудаараа хэрэглэгчдийнхээ хэрэгцээ шаардлага, 
үйл ажиллагаанд илүү нийцсэн шийдлийг дотоодын болон олон улсын зах 
зээлд санал болгож байна.
 
Олон улсын зах зээлд гарахыг зорьсон старт-апууд бүтээгдэхүүний нээлтээ 
Product Hunt платформ дээр зарлан, олон нийтэд таниулж, хэрэглэгчийнхээ 
хүрээг тэлэх нь орчин үеийн гарааны бизнесүүдийн олон улсад амжилттай 
байрших эхний үйлдэл гэж хэлэхэд хэлсдэхгүй. Энэ жишгийн дагуу “ЭРХЭС” 
платформ маань Цахиурын Хөндийн Product Hunt платформ дээр олон улс 
дахь нээлтээ Улаанбаатарын цагаар 2018 оны 10 сарын 15-ны өдрийн 15:00 
цагт зарлаж, тус платформ дээр 24 цагийн турш байршин, санал, үнэлгээгээрээ 
бусад бүтээгдэхүүнтэй өрсөлдөх юм. 

Монголын старт-апуудын хувьд онцгойд тооцогдох энэхүү үйл явдлыг 
тохиолдуулан HUB Innovation Center “Амжилтын Хонх”-оо цохих баярын 
өдөрлөгийг зохион байгуулах гэж байна. Уг хонхыг старт-апын экосистемд 
тохиосон онцгой амжилт, түүхэн үйл явдлуудын гэрч болгон цохиж, баяр 
хүргэн урам зоригоор тэтгэх зорилготойгоор хэрэглэх бөгөөд хамгийн анхны 
хонхны эзнээр “ЭРХЭС” нээлттэй эхийн платформ тодорлоо.

Монгол инженерүүдийн бүтээсэн “ЭРХЭС” платформыг дэлхий нийтэд 
таниулахад хэн бүхний оролцоо чухал тул та уг платформыг дэмжихийг 
хүсвэл https://www.producthunt.com/posts/erxes-inc холбоосоор орж ERXES 
бүтээгдэхүүнд саналаа өгөөрэй.

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл бидэнтэй холбоо барина уу.

хаяг: нийслэлийн Улаанбаатар Чуулгын барилгатай залгаа HUB 
Инновацийн Төв 1 тоот, Бээжингийн гудамж, 8р хороо, СБД

холбоо барих утас: 365555; 99079070
Имэйл хаяг: info@erxes.io

Вэб сайт: www.erxes.io

ЭРхЭС плАТфоРМ
цАхИУРын хөнДИЙД нЭЭГДлЭЭ

судалж, сургаж хөгжүүлж, арч
лан, авъяас чадварыг нь нээх, 
бо ломж олговол байгууллагыг 
хөг  жилд хөтлөх шидтэн хэ мээдэг 
аж. харамсалтай нь, Мон  голд 
компаниуд ашиг орло гоос илүү 
хүндээ анхаарах төлөв шил 
дутагдаж буй шуАийн акаде
мич т.Болд шүүмжилж байна.

Ажил, АмьдрАлын 
нЭгдЭл бүтЭЭмж 

өСгөдөг
Гэртээ байгаа мэт тохижилт

той оффис, ажлын цагийг зургаа 
болгож багасгасан шийдвэр зэрэг 
нь яг үнэндээ ирээдүйд улам 
эрчээ авах чиг хандлага боллоо. 
Яагаад гэвэл, өдгөө хөдөлмөрийн 
зах зээлийг жолоодож байгаа нь 
19802000 оны хооронд төрөгсөд 
буюу Y үеийнхэн. тэд гэртээ 
ирээд ажил ярих ёсгүй гэж үздэг 
өмнөх үеийнхнээс эрс ялгаатай. 
харин ч ажил, амьдралын зааг 
ялгаа багасаж, ойртон нэгдэх 
тусам бүтээмж нь дээшилж буйг 
финтек компаниуд үлгэрлэж 
буй. Ажилчид кофе уухдаа, 
фитнест явахдаа, компьютер 
эсвэл ямар нэг спорт тоглоом 
хоорондоо тоглохдоо ажлаа 
тасралтгүй ярилцах нь ажлын 
бүтээмжийг нэмэгдүүлдэг 
байна. хөдөлмөрийн зах зээлд 

ноёлогчдын 60 хувь нь ажил, 
амьдралын нэгдлийг илүүд үзэж 
буйг хүний нөөцийн судалгааны 
үндэсний хүрээлэнгээс судалж 
тогтоожээ.

New Media Groupийн Мар
ке тингийн газрын захирал 
т.төгөлдөр “хүн хүссэн цагтаа 
ажилласнаар сайн гүйцэтгэлтэй 
байдгийг шинжлэх ухаан 
тогтоосон. тухайн хүн ажлаа 
хийх явцдаа дурладаг зүйлдээ 
ойрхон байвал бүтээмж нь 
дээшилнэ. тэр нь компьютер 
тоглоом, спорт, магадгүй амттан 
гээд юу ч байж болно” гэв. хүний 
нөөцийн мэр гэ  жилтнүүдийн 
хийсэн судал гаагаар амттан 
худалдаж авахад зарцуулсан 
5000 төгрөг ажлын бүтээмжийг 
20 хувь нэмэгдүүлдэг аж.

ждү-ийн САлбАрт 
хүний нөөцийн 
менежмент муу 

бАйнА
2017 оны байдлаар бизнес 

регис трийн санд бүртгэлтэй 
126.5 мянган аж ахуйн нэг жийн 
50 гаруй хувь нь үйл ажил
лагаа идэвхтэй явуулж буй. 
үүнээс 51917 нь жижиг, дунд 
үйлдвэрлэлийн салбарт хамаарч 
буй бөгөөд нийт ажиллах хүчний 
67 хувийг эзэлдэг байна. Гэтэл 

эрс ялгаатай байжээ. тэрбээр 
“хүчирхэг, ухаалаг, эрүүл тог
толцоотой байгууллага ажил
чид даа өөрсдийнх нь үнэ цэнийг 
мэдрүүлдэг, ажил, үүргийн 
хуваарийг нь маш тодорхой 
гаргаж өгсөн байдаг” хэмээн 
хожим дурссан юм. Бизнесийн 
өршөөлгүй өрсөлдөөн хамгийн 
эрчтэй өрнөдөг уол Стрийтээс 
эргэж ирээд Жон Макей 
компаниа байгуулахдаа дөрвөн 
зүйлд онцгойлон анхаарсан 
аж. Компаниа өрсөлдөөнийг 
саадгүй давдаг болгохын тулд 
тэрбээр ажилчиддаа өсөн дэвжих 
боломж олгож, бүтээмжийг нь 
нэмэгдүүлж, асуудлыг оновчтой, 
шинэлэг байдлаар шийдвэрлэдэг 
нэг үгээр бол, хүн төвтэй соёл 
төлөвшүүлжээ. үүний үр дүнд 
өдгөө Whole foods market нь 
АНу, их Британи, Канадад 
479 салбартай, 91 мянга давсан 
ажилчинтай, дэлхийн хэрэглэгч
дийн хамгийн их үйлчлүүлдэг 
газар болжээ.

“Компанийн өсөж дэвжих 
суурь болсон хүнээ анхаарс
наар бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ 
нь зах зээлд өндөр үнэлэгдэж 
байвал тухайн байгууллагын 
хүний нөөцийн бодлого зөв 
чиглэж байгаа гэсэн үг” 
хэмээн Монголын хүний 
нөөцийн судалгааны үндэс
ний хүрээлэнгийн захирал 
Г.тэгшбүрэн хэлж байна. 
өөрөөр хэлбэл, та ажилчиддаа 
санаа тавьбал ажилчид таны 
бизнест санаа тавина. дэлхийн 
хамгийн алдартай технологийн 
компаниудын хүний нөөцийн 
бодлогыг нутагшуулж яваа New 
Media Groupийн онцолж буйгаар 
ажилтан гэдэг байгуул лагын 
хөрөнгө, өндөр байшин, гоё 
компьютерээс үнэ цэн тэй баялаг 
гэдгийг ойлгож, энэхүү баялгаа 

улсын хэмжээнд хэрэгжиж 
буй хүний нөөцийн бодлого, 
мэргэжлийн программ, зовлон 
жаргалаа ярилцдаг талбарт том 
компани, төрийн байгууллагууд 
идэвхтэй оролцдог. тиймээс 
хөдөлмөрийн насны 1.2 сая 
орчим хүний 720 гаруй мянга нь 
хүний нөөцийн бодлогоос гадуур 

байдаг гэсэн үг. Цаашлаад жижиг 
дунд үйлдвэрлэлд хүний нөөцийн 
орох, гарах урсгал их байх нь 
өсөлт хөгжилд нь саад болдог 
аж. Энэ нь зөвхөн үйлдвэрлэлийн 
салбарт бус байгууллагуудад 
учруулдаг гэнэ. Голомт банкны 
ерөнхийлөгч Г.Ганболд “10
20 хүнтэй компанид нэг хүний 

хөдөлгөөн ч хүнд тусдаг. Гэтэл 
2000 хүнтэй компани 50100 хүн 
орж гарсан ч бүтээгдэхүүний 
чанар, үйлчилгээнд нөлөөлөхгүй. 
Манайд гэхэд жилд 200 эмэгтэй 
жирэмсний амралт авдаг” гэсэн 
юм. тиймээс Ждүийн салбарын 
хүний нөөцийг анхаарах шаард
лага тайг тэрбээр онцоллоо. 
хүний нөөцийн мэргэшсэн 
NPC&Mandal компанийн хий
сэн судалгаагаар монгол хүний 
ажлын бүтээмж дэлхийн дунд
жаас 25 хувь доогуур байдаг 
байна. уг нь монгол хүн аливааг 
маш хурдан сурдгийг япончууд 
су далж мэджээ. Япон хэлийг су
ра хад бусад орны иргэд дунд
жаар 1500 цаг заалгадаг бол мон
гол чуу дад 1200 цаг хангалттай 
байдаг аж.

хүний нөөцийн “Могул кон
сал тинг” компани энэ хавар 
500 хүнд хийхэд судалгаагаар 
хоёр ажилтан тутмын нэг нь 
ажилдаа сэтгэл хангалуун 

бус, ажлын байраа солих 
хүсэлтэйгээ илэрхийлсэн байна. 
тэд энэ шийдвэрийг гаргахдаа 
өсөн дэв жих боломж, цалин 
хангамж болон сурч хөгжих 
орчинд үндэс лэсэн байна. Гэтэл 
аж үйлдвэр өндөр хөгжсөн 
орнуудад зургаан хүн тутмын 
нэг нь ажилдаа сэтгэл ханамж 
муутай байдаг аж.

Эдийн засгийн макро үзүүлэл
түүд компаниудын хувьд хүндээ 
хөрөнгө оруулах цаг болсныг 
илтгэж буйг МүхАүтийн ерөн
хийлөгч Б.лхагважав онцоллоо. 
тэрбээр “Эдийн засаг өсөж буй 
энэ үед компаниудад хамгийн 
хэрэгтэй байдаг гурван зүйлийн 
нэг нь чадварлаг боловсон 
хүчин. хүний нөөцдөө хөрөнгө 
оруулж чадсан компаниудад л 
эдийн засгийн өсөлт бодитой 
нөлөөлнө” хэмээсэн юм.  

БАйР СУУРЬ

“Могул консалтинг” 
компанийн гүйцэтгэх захирал 
н.жавхлан

Монголд хүссэн8 хүсээгүй 
компаниуд ажилчдынхаа 
нийгмийн асуудлыг шийдсэн, 
хүн төвтэй болохоос аргагүй 
болж байна. өмнө нь байгуул
лагууд нээлттэй ажлын байр 
зарлахад л хүмүүс анкет бөглөөд, 
хэдэн арваараа очдог байлаа. 
одоо бол ажил олгогчдод ажил 
горилогчид шаардлага тавьж, 
сонгодог болсон байна. 

Гэхдээ бодит байдалд ком
паниуд хүн төвтэй бодлого 
хэрэгжүүлж чадаж байгаа эсэхэд 
нь би эргэлздэг. Яагаад гэвэл, 
шинэ үеийнхнээ ойлгохгүй, 
тэдэнд чиглэсэн бодлого 
хэрэгжүүлж чадахгүй бол шинэ 
үеийнхэн ажиллахгүй. Ямар ч 
байгууллага ажилтангүйгээр 
явахгүй шүү дээ.

Хүний нөөцийн судалгааны 
үндэсний хүрээлэнгийн захирал 
г.тэгшбүрэн

хүний нөөцийн удирдлага 
бол байгууллагын бизнесийн 
түншийн зарчмаар явдаг. 
өөрөөр хэлбэл, байгууллагын 
бизнес хүн дээр суурилж 
хөгждөг гэдгийг удирдлага 
ойлгож, хүн төвтэй байхад 
онцгойлон анхаарах ёстой. 

Монголд бизнесийн байгуул
лагууд том, жижиг гэлтгүй бүгд 
л хүний нөөцийн бодлогодоо хүн 
төвтэй томъёолол баримталж 
байгаа. Гэхдээ хэрэгжүүлж 
чадах эсэх нь цаг хугацаанаас 
хамаардаг. Сайн компаниуд 12 
жилд хэрэгжүүлж байгаа бол 
чадавх муутай нь 56 жилээс 
наашгүй. Гэхдээ зөв зүгтээ явж 
буй тул хэзээ нэгэн цагт хүрэх 
л байх, тэр цагт хөгжиж эхэлнэ 
гэсэн үг. 

Голомт банкны ерөнхийлөгч 
г.ганболд

Монголд “Talent hunting” 
буюу авьяаслаг ажилчдыг ан
гууч  лах ажил хэдийн эхэлсэн. 
Ялангуяа, мэдээлэл техно логийн 
салбарт АНуд төвтэй хоёр их 
сургуулийн салбар 45 жилийн 
өмнөөс орж ирсэн. Банкууд, 
үүрэн холбооны опера тор ком
па ниудын мэдээлэл тех ноло
гийн мэргэжилтнүүдээ тэдэнд 
алдаж эхэлсэн. тэд Монгол 
компаниудын хувьд хөдөл
мөрийн зах зээл дээр өрсөлдөхөд 
хүнд нөхцөл амлаад боловсон 
хүчнийг нь аваад явдаг. Авъяас
лаг ажилчид байгууллагад нийт 
ажилчдын магадгүй 56 хувийг 
эзлэх ч ашигт ажиллагааг нь хан
гахад 8090 хувийн хөшүүрэг 
болдог. тиймээс тэднийг авч үл
дэх, хөгжүүлэх гээд авъяасын ме
неж ментэд анхаарах цаг болсон.

Ажил олгогчид биШ 
горилогчид ШААрдлАгА 

тАвьдАг болСон

Ажилчид бол 
бАйгууллАгын 

бизнеСийн түнШ

монгол улС
Ангуучиллын тАлбАр 

болСон

С.Батсайхан / ЗГМ©
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Монгол Улсын Хөгжлийн банкны охин компани болох “Ди Би Эм лизинг” ХХК нь 2017 оны 06 дугаар сарын 
16-ны өдөр үүсгэн байгуулагдаж, Санхүүгийн түрээс буюу лизингийн үйлчилгээ үзүүлэн ажиллаж байна. 

“Ди Би Эм лизинг” ХХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн 2018 оны 08 дугаар сарын 17-ны өдрийн хурлаар 
компанийн засаглалын хэлбэрээ өөрчилж, Төлөөлөн удирдах зөвлөлтэй байхаар шийдвэрлэсэн тул 
Компанийн тухай хууль, Компанийн дүрэм, “Ди Би Эм лизинг” ХХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын 
ХЭХ-26 тоот шийдвэрийг тус тус үндэслэн “Ди Би Эм лизинг” ХХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат 
бус гишүүний сонгон шалгаруулалтыг 9 дүгээр сарын 26-ны өдөр зарласан. 

 “Ди Би Эм лизинг” ХХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүдийн сонгон шалгаруулалтад 
оролцогчид онооны нийлбэр дүнгээр авах ёстой оноонд хүрээгүй тул сонгон шалгаруулалтыг дахин зарлаж 
байна. 

1. Зээл, баталгаа, батлан даалтын гэрээгээр хүлээсэн хугацаа хэтэрсэн аливаа өргүй байх;
2. Банк, санхүү, эрх зүй, инженер, эдийн засгийн дээд боловсролтой, тухайн салбарт удирдах албан 

тушаалтнаар таваас доошгүй жил ажилласан, мэргэжлийн дадлага туршлагатай байх;
3. Ял шийтгэлгүй байх;
4. Төрийн жинхэнэ албан тушаал хашдаггүй байх, сүүлийн таван жилд улс төрийн албан тушаал хашиж 

байгаагүй байх;
5.  Эрх бүхий албан тушаалтнаар нь ажиллаж байсан хуулийн этгээд дампуурсан, төлбөрийн чадваргүй 

болсон нь тухайн этгээдээс аливаа хэлбэрээр шалтгаалаагүй болох нь нотлогдсон байх; 
6. Монгол Улсын Хөгжлийн банкнаас бусад банкны салбарын байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан 

бус байх;
7.  Зөрчлийн улмаас банк, банк бус санхүүгийн байгууллагын тусгай зөвшөөрөл хүчингүй болох үед 

тухайн байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан байгаагүй байх;
8.  Санхүүгийн зах зээлд мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг байгууллагад эрх бүхий албан тушаалтнаар 

ажиллаж байх үедээ захиргааны хариуцлага хүлээсэн бол үүнээс хойш гурван жил өнгөрсөн байх.
9.  Компанийн засаглалын сургалтад хамрагдсан байх.
10.Компанийн тухай хуулийн 79.1-т заасан шаардлагууд.

БҮРДҮҮлЭх МАТЕРИАл:
1. Төрийн албан хаагчийн анкет, Нийтийн албанд томилогдохоор нэр дэвшсэн этгээдийн хувийн ашиг 

сонирхлын урьдчилсан мэдүүлэг, гурван үеийн намтар;
2.  Иргэний үнэмлэхийн хуулбар; Цээж зураг 4х6 см хэмжээтэй 2 хувь;
3.  Боловсролын диплом, үнэмлэх, гэрчилгээний нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар;
4. Нийгмийн даатгалын дэвтрийн нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар, ТҮЦ машины лавлагаа /сүүлийн 

2015-2018 оны байдлаар/;
5.  Сонгон шалгаруулалтад оролцохыг хүссэн өргөдөл;
6. Оршин суугаа газрын тодорхойлолт/ ТҮЦ машины лавлагаа/;
7.  Иргэний ял шийтгэлтэй эсэх талаарх цагдаагийн газрын тодорхойлолт;
8.  Эрх бүхий албан тушаалтнаар нь ажиллаж байсан хуулийн этгээд дампуурсан, төлбөрийн чадваргүй 

болсон нь тухайн этгээдээс аливаа хэлбэрээр шалтгаалсан эсэх тухай” эрх бүхий албан тушаалтнаар 
ажиллаж байсан хуулийн этгээдийн лавлагааг УБЕГ-аас, ШШГЕГ-аас тус хуулийн этгээд дампуурсан 
эсхүл өр төлбөргүй эсэх лавлагаа;

9. “Зөрчлийн улмаас банкны тусгай зөвшөөрөл хүчингүй болох үед эрх бүхий албан тушаалтнаар ажиллаж 
байсан эсэх талаарх” Санхүүгийн зохицуулах хорооны тодорхойлолт.

10.Компанийн засаглалын чиглэлээр сургалтад хамрагдаж байсан гэрчилгээний нотариатоор 
баталгаажуулсан хуулбар.

СонГон ШАлГАРУУлАлТын МАТЕРИАл хҮлЭЭн АВАх хАЯГ:
Монгол улс, Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 15-р хороо, Энхтайваны өргөн чөлөө, “EAST PLAZA” 

39-р байр 5 давхар, утас: 77307070, “Ди Би Эм лизинг” ХХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус 
гишүүдийн сонгон шалгаруулалтыг зохион байгуулах Түр хорооны Нарийн бичгийн дарга Ж.Алтантуяа /
Утас: 99051914 цахим хаяг: altantuya.j@dbmleasing.mn/

МАТЕРИАл хҮлЭЭн АВАх хУГАцАА: 
Сонгон шалгаруулалтад оролцох иргэний материалыг 2018 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдрийн 17:00 цаг 

хүртэл хүлээн авна. Материалыг битүүмжлэн ирүүлэх шаардлагатай.

АнхААРАх зҮЙлС:
1. Материалыг битүүмжилсэн байх ба дугтуйн гадна талд сонгон шалгаруулалтад оролцогч иргэний нэр, 

оршин суух хаяг, холбоо барих утасны дугаарыг гаргацтай бичнэ. 
2. Материалыг сонгон шалгаруулалтын дараа буцаан олгохгүй. 
3.  Хугацаа хоцорсон материалыг хүлээн авахаас татгалзана.
4.  Материалын бүрдэл дутуу тохиолдолд сонгон шалгаруулалтаас хасна.
5.  Ирүүлсэн материал нь сонгон шалгаруулалтын шаардлага хангасан иргэнтэй нэр дэвшүүлэх хорооноос 

холбоо барина.

“ДИ БИ ЭМ лИзИнГ” ххКИЙн Төлөөлөн УДИРДАх 
зөВлөлИЙн хАРААТ БУС ГИШҮҮДИЙн  СонГон 

ШАлГАРУУлАлТыГ ДАхИн зАРлАж БАЙнА

Хуулийн дагуу ажиллаж байхад хэн ч 
дарамт үзүүлж чадахгүй байх

Сургуулиа 
төгссөний 
дараа эхний 
хоёр жил ёстой 
л цаг наргүй 
ажилладаг 
байлаа. 
Сүүлдээ 
дадлага 
туршлага 
хуримтлуулаад 
ирэхээр ажлаа 
хурдан хийж, 
гэрийнхэндээ 
цаг зав гаргах 
боломж 
бүрдсэн. 

1
Мөн гэмт хэргийн бодлого 

бодуулж, төлөвлөгөө боловс
руулна. 

Би 2016 онд анх орсон ч амжилт 
үзүүлж чадаагүй. харин энэ 
жил хууль эрх зүйн мэдлэгийн 
сорилууд дээр өндөр оноо авсан 
нь түрүүлэх гол шалтгаан 
болсон. Мөрдөн байцаах алба 
2018 оны гуравдугаар сараас 
эхлэн нийт мөрдөгч нараас хууль 
эрх зүйн мэдлэгийн шалгалтыг 
сар бүр авдаг болсон юм. Эдгээр 
шалгалт өөрийгөө сайжруулахад 
хамгийн гол нөлөө үзүүлсэн 
болов уу. 

-мөрдөгчөөр ажиллаад хэр 
удаж байна вэ. ер нь яагаад 
энэ мэргэжлийг сонгох болов?

Миний хувьд цагдаагийн 
мөрдөгч болно гэж бодож 
байгаагүй. Арван жилээ 
төгссөний дараа хэд хэдэн 
сургуульд конкурс өгч байгаад 
2010 онд Цагдаагийн академид 
элсэн орсон юм. Манай хамаатан 
садны дунд цагдаагийн 
байгууллагад ажилладаг хүн 
байхгүй. тиймээс энэ ажлын 
талаарх ойлголт төдийлэн 
сайн байгаагүй. Цагдаагийн 
сургуульд суралцсан дөрвөн 
жилийн хугацаанд багагүй 
зүйлийг мэдэж авсан. Мөн 
дадлага хийх явцдаа цагдаагийн 
алба гэж юу юм, ямар зарчмаар 
ажилладаг вэ гэсэн тодорхой 
мэдлэгтэй болсон л доо. 

2014 онд сургуулиа төгсөөд 
эрх зүйч мэргэжлээр бака
лаврын диплом болон цаг
даагийн дэслэгч цолоо гардан 
авч Чингэлтэй дүүргийн 
цагдаагийн 1 дүгээр хэлтэст 
мөрдөн байцаагчаар томилогдон 
ажиллаж эхэлсэн юм. харин энэ 
оны гуравдугаар сараас Мөрдөн 
байцаах албаны хүнд гэмт 
хэрэг мөрдөн шалгах хэлтэст 
ахлах мөрдөгчөөр томилогдон 
ажиллаж байна. 

Ер нь сургууль болгон 
төгсөх курстээ уртын дадлага 
хийдэг дээ. Энэ үед эрүүгийн 
цагдаагийн алба болон мөрдөн 
байцаах албаны алба хаагч 
нарын удирдлаганд уртын 
дадлага хийсэн. тэр үеэс л 
мөрдөн байцаагч болохоор 
шийдсэн юм. 

-дөнгөж төгсөөд ажлын 
байран дээр ороод ирлээ. Анх 
хэрэг даалгах үед мэдэхгүй, 
чадахгүй зүйл тохиолдож байв 
уу?

Бид ЦЕГын даргын 
тушаалаар томилогдож, цолоо 
аваад албан тушаал дээр очиж 
байгаа хүмүүс. Анх өмчлөх 
эрхийн эсрэг гэмт хэрэг, хүний 
эрүүл мэндийн халдашгүй 
байдлын эсрэг гэмт хэргүүд 
шалгаж эхэлсэн. дөнгөж төгссөн 
учраас мэдэхгүй чадахгүй зүйл 
мэдээж гарна. тиймээс бидэнд 
дадлага удирдагч сурган 
зааварлагч багш томилдог юм. 
тухайн үед цагдаагийн ахмад 
Ч.Ганзориг миний багшаар 
томилогдож, би өөрийн 
хариуцаж буй хэрэг болгоныг 
хянуулж, зөвлөгөө авдаг байв. 

-Энэ ажлыг хийж чадахгүй 
нь гэж шантрах үе байв уу?

шинэ албанд томилогдоод 
хэдэн сар ажиллахад хэргийн 
ачаалал ихсэж байсан энэ үед л 
шантарч байсан. харин яваандаа 
ажилдаа зүгшрээд ажлын 
ачаалал дааж сурсан л даа.  

-мөрдөгчийн аж лын 
ачаалал хэр байна вэ. нэг 
мөрдөгч ойролцоогоор хэдэн 
хэрэг хариуцаж байгаа бол?

Ер нь мөрдөгч нарын ажлын 
ачаалал их байдаг.  

-мөрдөгчөөр ажиллаад 
дөрвөн жил болжээ. хэрэг 
мөрдөн шалгах явцад 
тохиолдсон сонирхолтой, 
адармаатай явдлаас жишээ 
болгон ярьж болох уу?

Цагдаагийн 
мөрдөгч болно 
гэж бодож 
байгаагүй

• хууль эрх зүйн мэдлэгийн 
сорилууд дээр өндөр оноо 
авсан нь шилдэг мөрдөгч 
шалгаруулах тэмцээнд 
түрүүлэх гол шалтгаан 
болсон.

• Бүх зүйл үнэн 
бодитоороо гарч, зөв зүйтэй 
шийдэгдэхийг харах сайхан 
байдаг.

• цалин хүрэлцэх, эсэх нь 
хүн бүрийн хэрэглээнээс 
хамаарах байх.

Ямар ч хэргийг шалгахдаа 
үнэнийг нь заавал олж тогтоохын 
төлөө ажилладаг. Нэг хэргийн 
араас орж, шалгаад явж байхад 
бүх зүйл үнэн бодитоороо гарч, 
зөв зүйтэй шийдэгдэхийг харах 
сайхан байдаг юм. 

-Энэ дундаас санаанд 
тод, нэлээд удаан ноцолдож 
байж учрыг нь олсон хэргээс 
дурдвал?

Чингэлтэй дүүрэг дэх 
Цагдаагийн 1 дүгээр хэлтэст 
ажиллаж байхдаа өмчлөх 
эрхийн эсрэг хэд хэдэн гэмт 
хэргийг нэлээн удаан хугацаанд 
шалгаж шийдвэрлэж шүүхээр 
эцэслэн шийдвэрлүүлж байсан 
даа. хэргийн нарийн ширийнийг 
хамаагүй ярьж болохгүй байх. 

-мөрдөн байцаагчи д 
хэргийг шийдэхгүй хэтэрхий 
удааж байна гэсэн шүүмжлэл 
иргэдийн дунд байдаг. Энэ 
юутай холбоотой бол?

Янз бүрийн л шалтгаан 
бай даг  бай х.  Мэдээж 
ажлын ачаалал хамгийн гол 
шалтгаан. тиймээс зарим нэг 
хүний хэргийг шийдэлгүй 
удаашруулах тохиолдол гардаг л 
байх. Нөгөөтэйгүүр мөрдөгчийн 
ур чадвар нөлөөлдөг болов уу. 
тогтоосон хугацаанд хуулийн 
дагуу шийдвэрлээд өгвөл хэл ам 

гарахгүй шүү дээ. 
-манай мөрдөгчид хуучин 

социализмын үеийн арга 
барилаасаа одоо болтол 
салаагүй гэж шүүмжилдэг. 
өөрөө залуу үеийн төлөөлөл 
болон ажиллаж байгаа хүний 
хувьд үүнд ямар тайлбар өгөх 
вэ?

Манай мөрдөгчид хуульд 
заасан эрх үүргийнхээ хэмжээнд 
ажиллаж байгаа гэж боддог. 

-гэр бүлтэй болж амжсан уу. 
ер нь мөрдөгчийн гэр бүлийн 
амьдрал ямархуу байдаг бол?

Би эхнэр, хүүхэд, ээжтэйгээ 
амьдардаг. Сургуулиа төгссөний 
дараа эхний хоёр жил ёстой л 
цаг наргүй ажилладаг байлаа. 
Сүүлдээ дадлага туршлага 
хуримтлуулаад ирэхээр ажлаа 
хурдан хийж, гэрийнхэндээ 
цаг зав гаргах боломж бүрдсэн. 
Ажлаа зөв төлөвлөж, хийх ёстой 
юмаа цаг тухайд нь хийгээд 
явбал өдөржин шөнөжин гүйгээд 
байх шаардлагагүй шүү дээ. 
хувь хүнээс л шалтгаалж байгаа 
юм. Манай эхнэр, гэр бүлийнхэн 
маань миний ажлыг маш сайн 
ойлгож, дэмждэг юм. 

-ганц төлөг хулгайлсан 
хүн торны цаана олон жил 
сууж байхад олон тэрбумын 
хэрэгтэй нөхдүүд хөнгөн ял 
аваад байна гэх яриа бий. 
мэдээж хэрэг болгон мөрдөн 
байцаагчийн гараар дамжиж 
байгаа. хууль тэгш үйлчлэх 
заалт хаанаа гажуудаад байна 
вэ?

Бидний зүгээс мөрдөн 
байцаалтын явцад яллах болон 
цагаатгах талын бүхий л нотлох 
баримтыг цуглуулж, бэхжүүлж, 
хэргийг тал бүрээс шуурхай, 
бодитой шалгаж прокурорт 
шилжүүлнэ. үүнийг прокурор 
хүлээн авч хянаад гэмт хэрэг 
үйлдсэн нь нотлогдсон байна 
гэж үзвэл шүүхэд шилжүүлдэг. 
шүүхээс хуульд заасны дагуу 
шүүх хурлыг товлож хавтас 
хэрэгт цугларсан нотлох 
баримтаар гэмт хэрэг гарсан, 
гэмт хэрэг үйлдэгдсэн нь 
тогтоогдвол хэргийг эцэслэн 
шийдвэрлэнэ. үүний нэгэн 
адил миний ажиллаж байгаа 
байгууллагын зүгээс хуульд 
заасны дагуу тухайн хэргийг 
шалгаж, гэмт хэрэг мөн, бишийг 
нь тогтоогоод шилжүүлдэг. 
үүнээс цааш юу болдог, хэн нь 
буруутай вэ гэдэг дээр миний 
зүгээс үнэлэлт дүгнэлт өгөхөд 
хэцүү л дээ. 

-Авлига хээл хахууль, албан 
тушаалын хэргийг шалгахад 
дээрээс дарамт шахалт ирдэг 
гэж ярьдаг. өөрт чинь ийм 
зүйл тохиолдож байв уу?

Надад бол айхтар дарамт 
ирж байгаагүй. Яг л хуулийнхаа 
дагуу ажиллаж байгаа 

тохиолдолд ямар ч хүн дарамт 
шахалт үзүүлж чадахгүй байх 
гэж боддог. 

-өөр шиг чинь ийм бодолтой 
мөрдөгч аль болох олон 
байгаасай гэж хүсэж байна.

Баярлалаа.
-цагдаагийн алба хаагчид 

авлигад өртөхгүйн тулд цалин 
хангамж, нөхцөл нь сайн байх 
ёстой. харин өөрийн чинь 
хувьд хөрөнгө мөнгөний тал 
дээр бусдаас хараат болохгүй, 
өөрийн цалингаар гэр бүлээ 
асуудалгүй аваад явчих 
боломж байна уу?

Цалин хүрэлцэх, эсэх нь 
хүн бүрийн хэрэглээнээс 
хамаарах байх. Миний хувьд 
гэр бүлээ тэжээгээд явчих 
хэмжээний цалин авдаг гэж 
боддог. Ажилласан жил, авсан 
цолноосоо шалтгаалаад цалин 
хөлс цаашид нэмэгдэх байх.  

С.Батсайхан / ЗГМ©
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ZGM: HIGHLIGHtS

PM Khurelsukh Ukhnaa visits 
Altanshiree oil refinery

OZD Capital PtE ltd. enters 
Mongolian mining sector

Construction of the refinery, which began in 
June 2018, is 40 percent complete.

Centerra Gold sells their assets in Mongolia at 
USD 35 million.

top 20 Index remains stable at 
20,463.69 points

BoM launches Digital EraDigital 
Payment twomonth campaign

Market cap stands at MNT 2.4 trillion.2 companies have requested rights for digital 
currency.

Politics
Parliament to discuss bill on 
amending Law on Currency 
Regulation this week. Approval of 
the bill will potentially allow the 
Bank of Mongolia (BoM) to restrict 
foreign exchange withdrawal and 
transaction.

Defense Minister of the Russian 
Federation, Army General Sergey 
Shoigu to pay an official visit 
to Mongolia on October 18 at 
the invitation of his Mongolian 
counterpart Enkhbold Nyamaa.

Economy
Number of internet users grew 
22.5 percent, to 2.6 million in 
Mongolia in the first half of this 
year.

Gold testing laboratory 
commissions in Darikhan-Uul 
aimag. Swiss Agency for 
Development and Cooperation 
highlights the lab will help reduce 
the unofficial gold delivery 
processes and increase the gold 
purchase of the BoM.

Top 20 Index remains stable at 
20,463.69 points. MSE A Index 
decreases 0.03 percent, to 9,789.25 
points. MSE B Index grows 0.66 
percent, to 8,973.3 points. Market 
cap stands at MNT 2.4 trillion.

sociEty
Mongolian Women's Federation 
elects Oyungerel Batnasan, 
Director General at ISO Mongolia 
LLC as the President of the 
federation.

OZD Capital  
invests in Mongolia 
through its subsidi
ary OZD Asia

Tugsbilig.B
@tugsbiligZGM

Australian firm acquires 
Centerra Gold assets in Mongolia

indusTry

MoneTAry poliCy

Construction of national oil 
refinery 40 percent complete

BoM launches digital era-digital payment 
campaign

Prime Minister Khurelsukh 
Ukhnaa had a field trip to 
Altanshiree soum of Dornogobi 
aimag to get an au fait with the 
construction of an oil refinery 
yesterday. Officials disclosed that 
the construction is currently 40 
percent complete.

With an aim to fulfill their 
promise to move the mega projects, 
the Government commenced the 
construction of the oil refinery 

and its infrastructure on June 22, 
2018 under USD 1 billion soft 
loan from the Republic of India. 
The factory is expected to have a 
capacity of processing 1.5 million 
tons of oil and be commissioned 
by 2022. 

The PM also visited MAK llC’s 
Euro Block factory in Sergelen 
soum, Tuv aimag. engineers of 
the factory highlighted that the 
euro Block insulation is 40 cm in 
width, which can provide enough 
heat retention without the use of 
additional thermal insulations. 
Since its establishment in 

2015, the factory manufactured 
around 310,000 square meters of 
insulation and has a capacity to 
produce 270,000 square meters 
of block insulations.

The PM Khurelsukh also visited 
MAK euro Cement plant, which 
was based on Khukh Tsav cement 
and lime deposit. According to 
the company, the plant is capable 
of producing 1 million tons of 
cement and 100,000 tons of lime. 
MAK euro Cement makes up over 
40 percent of domestic demand, 
while euro Block accounts for 60 
percent. 

Within the frames of reforming 
the payment system in Mongolia, 
the Bank of Mongolia (BoM) 
discloses plans on transforming 
“T” card into eMV/NfC chip 
technology, introducing automated 
clearing system and digital 
signature system in financial 
institutions.

Accordingly, the BoM decided 
to launch a twomonth campaign 
themed Digital eraDigital 

Payment. 
The draft of 2019 Monetary 

Policy Guidelines includes 
supportive measures on fintech 
development. for instance, the draft 
allows diversification of fintech 
products and services range. The 
bank also signified the importance 
of involving non-banking financial 
institutions and tech companies in 
the payment system.

Additionally, tech companies are 

actively engaging in Mongolia’s 
national payment system. For 
example, MobiFinance NBFI 
received their permission to launch 
the first digital currency from the 
BoM. This became a benchmark 
for digital currencies as entities 
can now request special rights for 
digital currencies from the BoM. 
The bank has informed that 2 
companies have already requested 
for digital currency rights. 

company of OZD Asia PTE and 
focuses on emerging markets, 
specifically in mining and metal 

assets by financing and operating 
them. The company is largely 
owned by Australian, Singaporean 
and Mongolian stakeholders.

A board member of ozD Capital 
highlighted, “The deal aligns with 
the company’s core strategy to 
invest and operate mining and 
metal assets of emerging markets.” 
ozD Capital also informed that 
they have precious metal assets 
in Asia, South America and West 

Africa. 
The company is headquartered 

in Brisbane, Australia and has 
branch offices in Singapore and 
Mongolia. As for ozD Asia, 
which signed the deal, is registered 
in Singapore. 

While Mongolian projects were 
valued at USD 35 million, the total 
amount of the agreement totalled 
USD 90 million according to ozD 
Capital. 

САнхҮҮГИЙн хөнДлөнГИЙн ШИнжЭЭЧЭЭР АжИллАх КоМпАнИЙн
СонГон ШАлГАРУУлАх зАР

 
Монголын Ипотекийн Корпораци нь “МИК Актив Арван Ес” ХХК-иар дамжуулан ипо-
текийн зээлээр баталгаажсан бонд гаргахтай холбогдуулан санхүүгийн хөндлөнгийн 
шин жээ чээр хамтран ажиллах компанийн сонгон шалгаруулалтанд оролцохыг урьж 
байна.

Хөндлөнгийн шинжээч нь ипотекийн зээлээр баталгаажсан бонд гаргах хэлцлийн 
хүрээнд хийж гүйцэтгэсэн шинжилгээнд дүгнэлт гаргах болон гүйцэтгэсэн шинжил-
гээний талаар тайлан бэлтгэж “МИК Актив Арван Ес” ХХК болон түүний үүсгэн байгуулагч 
“МИК ОССК” ХХК нарт танилцуулах, тайлбар хүргүүлэх ажилбаруудыг гүйцэтгэнэ.

Санхүүгийн хөндлөнгийн шинжээчид тавигдах шаардлага
Ипотекийн зээлээр баталгаажсан бондын хэлцлийн хүрээнд хөндлөнгийн 
шинжилгээ гүйцэтгэх этгээд нь дараах үндсэн шаардлагуудыг хангасан байх бөгөөд 
зөвхөн доорхоор хязгаарлагдахгүй.
•	 Үнэт	цаасны	зах	зээлийн	тухай	хуулийн	33.2-т	заасан	санхүү,	аудитын	зөвлөгөө	

үзүүлэх үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөлтэй хуулийн этгээд байх;
•	 Санхүүгийн	хөндлөнгийн	шинжээчийн	дүгнэлт	үйлчилгээний	хүрээнд	хийгдэх	

зөвлөх болон дүгнэлт гаргах сонирхлын зөрчилгүй, гүйцэтгэсэн ажилд баталгаа 
гаргах чадвартай байх;

•	 Зээлийн	хөрөнгө,	зээлийн	материал	болон	бондод,	санхүү,	бүртгэлийн	үйлчилгээ	
үзүүлж байсан туршлагатай, Монгол Улсын холбогдох хууль, тогтоомж, журмын 
талаар өргөн мэдлэг, туршлагатай байх;

•	 Санхүүгийн	шалгуур	хангасан	эсэхэд	хөндлөнгийн	шинжилгээг	гэрээгээр	
тохирсон хугацаанд чанартай гүйцэтгэх мэдлэг чадвар, хүсэл эрмэлзэл, хүний 
нөөц болон цаг хугацааны нөөц бололцоотой байх.

Сонгон шалгаруулалтанд бүрдүүлэх материал 
•	 Хамтран	ажиллах	санал
•	 Үйлчилгээ	үзүүлэх	үйл	ажиллагаа	эрхлэх	тусгай	зөвшөөрлийн	хуулбар
•	 Хөндлөнгийн	шинжээчид	тавигдах	шалгуурыг	хангасан	талаар	бичгээр	

баталгаажуулсан баримт. Үүнд:
•	 СЗХ-ны	бүртгэгдсэн	эсэхийг	нотлох	баримтын	хуулбар
•	 Үнэт	цаасны	зах	зээлийн	эрх	зүйн	талаар	сургалтад	хамрагдсан	эсэхийг	нотлох	

баримтын хуулбар
•	 Хөндлөнгийн	шинжилгээ	хийх	үйлчилгээ,	тайлан	дүгнэлтийг	ашиг	сонирхлын	

зөрчилгүй, зохих журмын дагуу гүйцэтгэх талаарх баталгааг албан тоотоор 
ирүүлэх

Материал ирүүлэх хугацаа, хаяг
Сонгон шалгаруултанд оролцохыг хүссэн албан байгууллага дээрх материалыг 
бэлт гэж, битүүмжлэн 2018 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдрийн 17:00 цагаас өмнө 
“Мон голын ипотекийн корпораци ОССК” ХХК-ийн Эрсдэлийн удирдлагын газарт 
хаяглан ирүүлнэ үү.
Заасан хугацаанаас хоцорсон тохиолдолд санал ирүүлээгүйд тооцно.

жич: “МИК ОССК” ХХК-иас зөвхөн сонгон шалгаруулалтын шаардлага хангасан бай-
гуул  ла гад хариу мэдэгдэж хийж гүйцэтгэх ажлын даалгаврыг хүргүүлнэ.

Нэмэлт тодруулга авах шаардлагатай бол тус компанийн Эрсдэлийн мэргэжилтэн 
Ө.Наран чимэг (цахим хаяг: naranchimeg.u@mik.mn; Утас: 328267 (839)-тай холбогдоно уу.

Brisbanebased Australian 
firm OZD Capital has announced 
that the company is investing in 
Mongolia through its subsidiary 
ozD Asia PTe ltd. In other 
words, the company is investing 
in Mongolia’s mining projects by 
acquiring Centerra Netherlands 
and Centerra Gold Mongolia llC, 
which is the 100 percent direct 
shareholder of Boroo Gold llC.

ozD Capital is the parent 

Tugs.B
ZGM

Centerra Gold 
assets in Mongolia 

valued at 
usd 35 million
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ЗУРХАй

Билгийн тооллын 7
Намрын адаг хар нохой сарын 
таван шар мэнгэтэй, цагаагчин 
могой өдөр
Үс засуулбал: Хэл ам, хэрүүл 
тэмцэл ирнэ
наран ургах, шингэх: 07.13-18.03 
Барилдлага: Үхэх
Шүтэн барилдлага: Нэр өнгө
Суудал:Шороо

Аргын тооллын аравдугаар сарын 
16, Анграг гараг. Билгийн тооллын 
7, Суулга одтой, цагаагчин могой 
өдөр. 
Өдрийн наран 07.13 цагт мандан, 
18.03 цагт жаргана. Тухайн өдөр 
үхэр жилтнээ аливаа үйл хийхэд 
эерэг сайн ба бич, тахиа жилтнээ 
сөрөг муу нөлөөтэй тул элдэв 
үйлд хянамгай хандаж, биеэ 
энхрийлүүштэй. Эл өдөр элдэв 
үйлд хянуур хандах, хэрэгтэй ба 
ан, гөрөө хийх, мал, адгуус муулах, 
сүм дугана сэргээх, газар лусын 
зан үйл хийх, өр барагдуулах, буг 
дарах, газрын ам бооход сайн. 
Ургаа мод таслах, газрын ам нээх, 
гөлөг тэжээх, байшингийн суурь 
тавих, угаал үйлдэхэд муу. Өдрийн 
сайн цаг нь үхэр, луу, морь, хонь, 
нохой, гахай болой. Хол газар яваар 
одогсод баруун зүгт мөрөө гаргавал 
зохистой.  Үс шинээр үргээлгэх буюу 
засуулахад тохиромжгүй.
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Тв ХөТөЛБөР

09.55

15.15

16.45

19.00

21.10

23.30

Эрхзүйн хөтөч

Хөгжлийн замаар: Зочид 
буудал

Ярилцлага: Монгол Улсын 
Ерөнхийлөгч Халтмаагийн 
Баттулга оролцоно.

“Ази дахь зөвлөлдөх 
ардчиллын туршлага” ОУ-
ын эрдэм шинжилгээний 
бага хурлаас

Дэлхийн түүхүүд: 
“Детройт хотын сүйрэл” 
баримтат кино

“Гэрэлтэй цонх” үдшийн 
хөтөлбөр

14.30

17.30

12.00

19.00

21.00

00.30

Хөтөч мэдээллийн 
хөтөлбөр

"Заншлын хэлхээ-Дээд 
Монголчууд" 2-р хэсэг

"Мөрдөгч хүүхдүүд" ОАК
/season-1/ 43, 44-р хэсэг

Оргил цаг мэдээллийн 
хөтөлбөр

"Ороод гараач" 
/season-2/ 17-р анги

"Өмнө зүгийн хатан хаан" 
/season-1/ 8-р анги

06.00 Мөнгөний урсгал Мэдээ-
ний хөтөлбөр давталт
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15.00

20.00
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Сая долларын суутан 
Нэвтрүүлэг

Бизнесийн төв цэг 
Мэдээний хөтөлбөр

#Made in Mongolia Баримтат 
цуврал нэвтрүүлэг

Удирдагчид Лакуатай хамт 
Нэвтрүүлэг

22.30 Хариуцлага ба үнэ цэнэ 
Нэвтрүүлэг

09.00

11.20

14.05

20.25

21.40

"Монголчууд XX зууны 
эхэнд" нэвтрүүлэг

Үүнийг хэрхэн хийдэг вэ?

"Та 5 дугаар ангийн 
хүүхдээс ухаантай юу?" 
шоу нэвтрүүлэг

"Export" нэвтрүүлэг

"Монголчууд XX зууны 
эхэнд" нэвтрүүлэг

08.00 "4 өнгө" цаг агаарын 
хөтөлбөр

ЗГМ: үГИйН СүЛжЭЭ

БоСооГооР:
1. Баян-Өлгий аймгийн 
төв
2. Томоохон улс орон
3. Лац
4. Тулааны спорт
5. Бөмбөгтэй тоглоом 
(спорт)
7. Японы үндэсний бөх

8. Өөр улс оронд 
эх орноо төлөөлөн 
ажилладаг байгууллага 
(товчилсон нэр)
12. Урсгал ус
13. Солонгосын 
мөнгөний нэгж
14. Ингэж, ийнхүү 
гэсэн үг
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(өмнөх дугаарын хариу)

ЗГМ: СүДОКү

 X.20 
    8o

   -2o
 6 м/с

 5 м/с

Үүлшинэ

ОНЦЛОХ үЗвЭР

Б.Хасуй / ЗГМ©

өмнөх дугаарын хариу / 10.15

Билиг танхай монгол ухаан.

гайхамшгийг 
үзүүлсэн кино
18. Оросын 
пролетарийн 
хувьсгалын 

удирдагч
19. Дорнод 
Монголын уудам 
тал

     X.17  
    13o

    0o
6 м/с

5 м/с

Багавтар үүлтэй

     X.16 
    14o

    0o
6 м/с

5 м/с

Багавтар үүлтэй Багавтар үүлтэй

 X.18 
    12o

    0o
 7 м/с

 6 м/с

6 м/с

8 м/с

Үүлшинэ

 X.19 
   12o

   -1o

15. Дэмжлэг тус
16. Эрх баригч 
нам
17. Ганц бие

хөнДлөнГөөР:
1. ... барьц
5. Хавтгай таваг
6. Ургамлаас 
гаргаж авдаг уяа 
оосор
9. Чехийн зохион 
бүтээгч Рубикийн 
зохион бүтээсэн 
тоглоом
10. Гол усаар 
гатлан гарах гарц
11. Монгол орны 
хамгийн том нуур
12. Морин хуурын 

“Шопен ба Шарав” төгөлдөр 
хуурын сонгодог
хаана: Чингис хаан зочид буудал
хэзээ: 2018.11.03-нд 17.00 цагт
Тасалбарын үнэ: ^ 50-60 мянга

“Гамлет” монодрам
хаана: Corporate Converntion Centre
хэзээ: 2018.10.24, 25-нд 20.00 цагаас
Тасалбарын үнэ: ^ 80-100 мянга

Б.Шаравын “Чингис хаан” дуурь
хаана: УДБЭТ
хэзээ: 2018.10.26-27-нд 17.00 цагт
Тасалбарын үнэ: ^ 10-20 мянга

“люмино”гийн 20 жилийн 
ойн тоглолт
хаана: Crocus Event Hall
хэзээ: 2018.10.19, 20-нд 19.00 цагт
Тасалбарын үнэ: ^ 40 мянга

“Дөмөн хонгор аялгуу” тоглолт
хаана: Corporate Convention Centre
хэзээ: 2018.11.02-нд 19.00 цагт
Тасалбарын үнэ: ^ 40-60 мянга

Монгол цирк
хаана: Монголын үндэсний Аса цирк
хэзээ: 2018.10.26-ны 17.00, 10.27-ны 
13.00 цагт
Тасалбарын үнэ: ^ 15 мянга

1 2

4 5

12 13 14 15 16

6 7 8

9 10

17

18 19
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УБ-МОСКвА  13.50 14.28
МОСКвА-УБ 21.35 07.30
УБ-ЭРХҮҮ 21.10 02.40
ЭРХҮҮ-УБ 15.35 06.20
УБ-СҮХБААТАР 21.15 05.12
СҮХБААТАР-УБ 20.55 05.03
УБ-ЭРДЭНЭТ 20.30 07.45
ЭРДЭНЭТ-УБ 19.10 05.48
ЗАМыН-ҮҮД-УБ 17.35 08.55
УБ-ЗАМыН-ҮҮД 17.20 07.05

УБ-МАНЖУУР  15.10  17.30
МАНЖУУР-УБ  18.20  20.50
УБ-МОСКвА  09.15  10.55
МОСКвА- УБ   00.00  06.00

УБ-СӨҮЛ  08.40  12.50
СӨҮЛ-УБ  14.20  17.00
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УДБЭТ-ын шинэ улирлын нээлтийн 
тоглолтод дэлхийн хамгийн 
алдартай хошин дууриудын нэг 
Ж.Россинийн “Севилийн үсчин” 
бүтээл багтжээ. Уг дуурийг Италийн 
нэрт найруулагч Стефано Монтигийн 
цоо шинэ тавилтаар үзэгчдэд хүргэх 
юм. Энэ алдарт бүтээл 200 орчим 
жилийн өмнө зохиогдсон. Харин 
энэ удаа дуурийн үйл явдлыг бүтэн 

зуунаар наашлуулан, дэлхийн эдийн 
засаг, соёлын үсрэнгүй хөгжлийн 
зуун болох XIX зуунд болгон 
хөрвүүлэн тавьж буйгаараа онцлог. 
УДБЭТ-ын уг шинэ бүтээлд уран 
сайхны удирдагч А.Дашпэлжээ, 
найруулагч С.Монти, удирдаач 
Ц.Гансүх, ерөнхий зураач Г.Ганбаатар 
нар ажиллаж байна. “Севилийн 
үсчин” дуурийг анх 1816 онд Италийн 

“Аржентина” театрт тогложээ. 200 
гаруй жил тайзнаа амьдарсан уг 
дуурь дэлхийн олон театрт өөр өөр 
найруулга, өнгө төрхтэйгээр үзэгч 
олонд хүрч, тайзнаа хамгийн олон 
удаа тоглогддог дуурийн жагсаалтын 
тэргүүнд бичигдсээр байна. Энэ 
сарын 20-нд 17.00 цагт тоглогдох 
уг дуурийн тасалбар 10-20 мянган 
төгрөгийн үнэтэй.    

Орчин үед амилсан “Севилийн үсчин”



Кги шазан
ХБНГУ-ын өмнөдийн 
муж улсад ням гарагт 
гарсан сонгуулийн 
дүн Баварийн эрх 
баригч Христийн 
Социал Холбоо намд 
төдийгүй Берлин 
дахь Ангела Меркелийн их эвсэлд оролцогч 
бүх намд цохилт боллоо. Баварийг 1957 
оноос хойш удирдаж буй Христийн Социал 
Холбоог дэмжигч нар таван жилийн өмнөх 
сонгуулиар 47.7 хувьтай байсан бол энэ удаа 
36.2 хувь болтлоо цөөрснийг ZDF телевиз 
мэдээлэв. Ногоон нам, хэт барууны Германы 
Альтернатив намд санал өгөгчдийн тоо энэ 
удаа өссөн байна.

Дэвид шеппард
Сураггүй болсон сэтгүүлч Жамал Хашоггийн 
төлөө АНУ хориг тавьбал эдийн засгийн 
хүчин чадлаа зэвсэг болгон ашиглана хэмээн 
Саудын Араб сүрдүүлсэн. Үүний дараа ням 
гарагт Brent газрын тосны фьючерсын 
үнэ бараг хоёр хувь өсөж, баррель нь 82 
ам.долларт дөхлөө. Дэлхийн газрын тосны 
тэргүүлэх олборлогч, АНУ-ын гол холбоотны 
нэг Саудын Арабыг нэртэй сэтгүүлчээ 
хөнөөсөн байж болзошгүй хэмээн сэжиглэж 
байгаа нь тус улсад бэрхшээл учруулаад 
байна. Саудын эрх баригчид ноён Хашоггиг 
хөнөөсөн нь батлагдвал “ноцтой цээрлэл 
үзүүлнэ” хэмээн АНУ-ын Ерөнхийлөгч 
Дональд Трамп сүрдүүлсэн юм.

 Альтернатив намд санал өгөгчид 
олширчээ

 Саудын Араб АнУын анхааруулгад 
хариу өглөө

Боб Принс: 
“Эдийн 
засаг чанга 
тогтвортой 
байдлаас 
сул нөхцөл 
рүү шилжиж 
болзошгүй 
эргэлтийн цэг 
дээр ирээд 
байна”.

 AbbVie-гийн 
үе мөчний 

үрэвсэл эмчлэх 
Humira эмийн 

борлуулалт 2017 
онд 18 тэрбум 

ам.доллар 
болжээ. 

ОУвС-гийн уулзалтад оролцогчид ирээдүйн төлөвт итгэл 
дундуур буйгаа илэрхийлжээ. > 10

Геополитикийн зөрчил оУВСгийн 
уулзалтыг сүүдэрлэв

Хоёр компани цэргийн салбарт дэлхийд дээгүүр бичигдэх 33.5 
тэрбум ам.долларын үнэлгээтэй групп боллоо. >10

Урт хугацааны эрсдэлийг бууруу лахын тулд ойрын алхам хийх 
ёстойг төв банкууд уриалжээ. >10

L3 ба Harris цэргийн салбарт хүчээ 
нэгтгэв

Английн банк уур амьсгалын өөрчлөлтөд 
бэлтгэхийг уриаллаа

Сара Невилл
Био эмийн ертөнцөд боломж 

хязгаартай. дэлхийд борлуу
лалтаараа тэргүүлдэг humira 
эмийг жоргүй олгодог ердийн 
эмийн өрсөлдөөнөөс 15 жил 
хамгаалсан патентын хугацаа 
Европ тивд дууслаа. ийн 
патентын хугацаа дуусаж байгаа 
нь эм үйлдвэрлэгч компаниуд 20 
тэрбум ам.долларын зах зээлд 
өрсөлдөх шинэ өрсөлдөөн үүсгэв. 

АНуын AbbVie группийн 
бүтээгдэхүүнhumira эмийн 
дэлхий даяарх борлуулалт 2017 
онд 18.43 тэрбум ам.долларт 
хүрснийг өгөгдлийн evaluate
Pharma компани тооцоолжээ. 
уг тооцоогоор борлуулалт 2024 
он гэхэд 14.19 тэрбум болж 
буурахаар байгаа юм. 

Зах зээлд humira эмийн био
симиляр буюу ижил хувилбарыг 
нь борлуулахаар Amgen, Sandoz, 
Biogen, Samsung Bioepis зэрэг 
олон том компани өрсөлдөж 
байна. Японы Fujifilm Kyowa 
Kirin Biologics компани humi
raгийн аналоги болох hulio 
эмийг АНУ-ын Mylan компанитай 
хамтран Европт борлуулах онцгой 
эрх хэдийн эзэмшжээ. харин 
ижил эмийг Европын хол боонд 
борлуулах зөвшөөрөл авсан 
хБНГуын Boehringer Ingel
heim компани AbbVieтэй хийж 
буй патентын заргын улмаас 

бүтээгдэхүүнээ тус тивд зарах 
аргагүй боллоо. 

Европ нь humira эмийн дөрвөн 
тэрбум ам.долларын зах зээл 
болж өгдөг. Зөвхөн их Британид 
жилдээ уг эмийг авахад 635 сая 
ам.доллар зарцуулж байгааг My
lanы худалдаа эрхэлсэн захирал 
тони Мауро тайлбарлав. Энэхүү 
эмийг хэрэх өвчин, үе мөчний 
үрэвсэл, хайрст үлд, Кроны өвчин 
буюу гэдэсний шархлаат үрэвсэл 
зэрэг олон өвчинд хэрэглэдэг. 

хамгийн их хэрэглээтэй ганц 
эм гэдэггүй юм гэхэд борлуулалт 
сайтай гол эмийн нэг учир улс 
орны засгийн газар, эрүүлийг 
хамгаалах байгууллага бүгд 
сонирхож байгааг тэрбээр 
дурдлаа. 

харин AbbVie компанийн 
хувьд эмийнх нь патентын 
хугацаа дуусаж байгаа нь ноцтой 
аюул болно. Ердөө 2017 онд 
тус компани humiraгаас нийт 
орлогынхоо 66.4 хувийг олжээ. 
evaluateын тооцоогоор, зургаан 
жилийн дараа буюу 2024 онд 
уг хувь 39.2 хүрч буурна. Abb
Vie компани өөрийнх нь гол зах 
зээл болох АНуд патен таа ядаж 
2023 он хүртэл хадгалж үлдэхээр 
шүүхэд зарга мэдүүлээд буй. 

Ярилцлага өгөхөөс татгалзсан 
AbbVie компани тус эмийн оронд 
хэрэглэх аюулгүй, үр дүнтэй 
биосимиляр хэрэглээнд шинээр 

нэвтрүүлэхийг дэмжихээ илэр
хийл жээ. Гэхдээ “одоогийн 
эмчилгээнд хамрагдаж буй 
өвчтнүүд эмнэл зүйн бус 
шалтгаанаар өөр бүтээгдэхүүнд 
шилжих ёсгүй” хэмээн нэмж 
тайлбарласан юм. 

Молекулын цогц нарийн 
бүтэц бүхий, биотехнологийн 
эмийн ижил хувилбар буюу 
био симиляр нь “брэнд эмийн 
ком паниудад шинэ аюул занал 
учруулж байгаа”г зээлжих 
зэрэг лэлийн Moody’s агентлаг 
энэ сард нийтэлсэн тайландаа 
анхаарууллаа. өсөн торниж 
буй шинэ үеийн хэн, өтөлж 
буй настай иргэдийн эрүүл 
мэндийг хамгаалах зардлаа 
багасгахаар чармайж буй улс 
орнуудын эрүүлийг хамгаалах 
байгууллагууд ч биосимилярт 
шилжихийг дэмждэг. Био
симилярыг хэрэглээнд нэвт
рүүлэх дэлхий нийтийн 
үйлсийг Европ тив хошуучилж 
явна. их Британийн татвар 
төлөгчдийн мөнгөөр санхүүждэг 
үндэсний Эрүүлийг хамгаалах 
үйлчилгээнд (National health 
Service) хамрагддаг өвчтнүүдийн 
80 хувь нь швейцарын Roche 
компанийн бүтээгдэхүүн буюу 
цусны хавдар эмчилдэг Ritux
imab эмийн биосимиляр 
ашиглаж байна.

Эдийн засаг сулрах аюултай
Робин Уиглсворт

Мөнгөний хатуу чанд бодлого 
хүнд ачаа болж, санхүүгийн зах 
зээлд дарамт учруулах хэрээр 
АНуын эдийн засгийн өсөл
тийн эрч саарах аюултайг дэлхийд 
тэргүүлэгч хедж сан анхаарууллаа. 

Бодлогын хүүг өсгөж, татвар 
хөнгөлсний үрээр энэ онд 
эрчимтэй сайжирсан эдийн засаг 
болон компаниудын ашиг орлого 
бараг оргилдоо тулсан хэмээн 
Bridgewaterын хөрөнгө оруулалт 
хариуцсан орлогч захирал Боб 
Принс үзэж байна.

“ирээдүйн ашиг орлоготой 
холбоотой энэ бүх өөдрөг бодол 
үнэт цаасны үнийг өсгөчихлөө. 
Гэтэл эдийн засаг чанга тогт
вортой байдлаасаа сул нөхцөл рүү 
шилжиж болзошгүй эргэл тийн цэг 
дээр ирчихээд байна” хэмээн ноён 
Принс өгүүлсэн юм. “Мөнгөний 
хатуу чанга бодлого эрс уналт 

үүсгэхгүй ч дарамт болох шат 
ойртож байна” хэмээн Bridgewa
terын 160 тэрбум ам.дол ларын 
хөрөнгөтэй тус санг үндэслэгч 
Рэй далио, хөрөнгө оруулалт 
хариуцсан захирал Грег йенсен 
нар анхааруулав.

АНуын эдийн засгийн сайн 
үзүүлэлттэй статистик, холбооны 
Нөөцийн Системийн удирдлагын 
дайчин тайлбар ирээдүйг 
тооцоолох хөрөнгө оруулагчдын 
байр суурийг өөдрөг болгов. 
Чухам уг нөхцөлөөс шалтгаалан 
АНуын Сангийн яамны үнэт 
цаасны өгөөж энэ сарын эхээр 
огцом өссөн юм.  

Эдийн засгийн таатай олон 
мэдээ бондын зах зээлд ч нөлөөлж, 
АНуын Сангийн яамны үнэт 
цаасны өгөөжийг огцом өсгөж 
орхив. өнгөрсөн долоо хоногт 
АНуын хөрөнгийн зах зээлийг 
донсолгосон уг огцом өсөлт S&P 

500 индексийг сүүлийн хагас жилд 
тохиолдоогүй унагаж, улмаар 
дэлхийн зах зээлийг нийтэд нь 
доргиолоо. Баасан гарагт ихэнх 
бирж хэвийн нөхцөлдөө эргэн 
орж, АНуын Сангийн яамны 
үнэт цаасны өгөөж долоон 
жилийн үнэмлэхүй өсөлтөөсөө 
буцаж буусан юм. Гэхдээ АНу
ын холбооны Нөөцийн Систем 
тэргүүтэй голлох төв банкууд 
мөнгөний бодлогоо чангатгаж 
буйтай уялдан цаашид донсолгоо 

дахих аюултайг ноён Принс 
анхааруулав. 

тэрбээр “түүхнээ замхран 
одох энэ долоо хоногийг бид 
мартацгааж ч магад. Гэхдээ л 
мөнгөний зөөлөн бодлого хатуу 
руугаа шилжиж байгаа нь илт 
байна. хэрвээ энэ доргилт нь 
өсөлт эхэлж буй цэг мөн байвал 
ганц долоо хоног үргэлжлээд 
зогсохгүй” гэв. 

татвар хөнгөлсөн нь АНу
ын эдийн засгийг амь оруулж, 
ажилгүйдэл 1969 оноос хойш 
тохиолдоогүй бага хувьтай 
боллоо. хэрэглэгчийн итгэл 2000 
оноос хойш тохиолдож байгаа
гүйгээр сайжирч, үйлчилгээний 
салбарын идэвх 1997 оноос 
хойших үнэмлэхүй түвшинд 

сэргэв. холбооны Нөөцийн 
Систем эдийн засгийн өсөлтийг 
2018 онд гурваас дээш хувьтай 
болно хэмээн тооцоолж байна. 

Гэхдээ АНуын төв банк 
бодлогын хүүгээ арванхоёрдугаар 
сард дөрөв дэх удаагаа, ирэх 2019 
онд дахиад гурван удаа өсгөх гэж 
байгаа нь эдийн засгийн өсөлтийг 
сааруулж таарна. холбооны 
Нөөцийн Систем хямралын 
үеэр ихээр ихэсгэсэн бондын 
тайлан тэнцлээ ч зэрэг 
бууруулна.

Дэлхийн үнэт цаасны үнийн өсөлт
(MSCI All Country World Index)
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Борлуулалтаараа манлайлж буй 
эмийг хүлээх нь

ХУДАЛДАА ХӨГЖЛИЙН БАНКНЫ
РИВЕР ГАРДЕН САЛБАР НЭЭЛТЭЭ ХИЙЛЭЭ

ХӨГЖИЛ ДЭВШИЛД ХАМТДАА



Геополитикийн зөрчил 
ОУвС-гийн уулзалтыг сүүдэрлэв

ОУвС, Дэлхийн 
банк болон 
улсуудын 
албаныхан 
вашингтон, 
Бээжинд 
хандан байдлыг 
намжааж, 
эвлэрэлд 
хүрэхийг 
хичээнгүйлэн 
хүссэн байна.

бодлогоор унагаж, өрсөлдөх 
чадвараа дээшлүүлэхгүй гэсэн 
амлалт авснаа мэдээлэв. Ноён и 
Ган оуВСд ирүүлсэн захидалдаа 
мөн уг амлалтаа нотолжээ. Ноён 
Мнучин түүнчлэн хятадын талд 
хариу арга хэмжээ болгож, АНу
ын үнэт цаасыг бөөнөөр худалдах 
таамгийг няцаав.

тэрбээр “АНуын өрийг 
худалдан авагч олон байгаа тул 
энэ асуудлаар нойр алдах зүйл 
алга” хэмээн ярьжээ. ийн түүний 
хэлснээс ойрын үед тохиролцоонд 

хүрэх дохио ажиглагдсангүй. 
хэлэлцээ үргэлжилсээр буй 
боловч ирэх сард Аргентинд 
болох их 20ийн уулзалтаар ноён 
трамп хятадын төрийн тэргүүн 
ши Жиньпинтэй уулзахаас өмнө 
шийдэлд хүрэхгүй бололтой. 
Мнучин хэлэхдээ “хятадын 
талаар манай зорилго тодорхой. 
Энэ бол илүү тэнцвэртэй 
худалдааны харилцаа” хэмээв.

үүний зэрэгцээ итали болон 
Ехны хоорондын зөрчил 
илэрхий болсон авч талууд тайван 

байхыг уриалаад буй. италийн 
иргэн ноён драги “өр ихтэй улсад 
төсвийн тэлэлт яригдаж байгаа 
учир маргаан гарах нь зайлшгүй. 
Гэхдээ манай улсын иргэд еврод 
эргэлзэж эхэлбэл асуудал бүр 
хүндэрнэ. Миний бодлоор хоёр 
талын мэдэгдэл бодит хохирол 
учруулсан. түүнчлэн үүнээс 
үүдсэн хохирол тархсан шинж 
ажиглагдаж байна” хэмээн 
тайлбарлав. оуВСгийн Европыг 
хариуцсан ажилтан Поул томсен 
“татварын бодлогыг зөөллөх цаг 

үе биш” хэмээсэн нь италийг 
зэмлэсэн хэрэг юм.

Азийн хувьд хятадын “Бүс 
ба зам” төсөлтэй холбоотой төс
вийн ил тод байдлын асуу дал 
байгааг дэлхийн банкны ажилтан 
Каро лин Фрейнд анхаарууллаа. 
Брукин сийн хүрээлэнгийн зөв
лөлийн гишүүн дэвид доллар 
“Бага орлоготой зарим улс 
ийм зээлийг төлөх чадваргүй. 
иймээс хятадын тал тухайн 
улсын татварын тогтвортой 
байдлыг сайн харж, арилжааны 

зээл авч чадахааргүй орнуудад 
илүү хөнгөлэлттэй зээл олгох 
нь зүйтэй” гэжээ. харин хята
дын Сангийн дэд сайд Зоу 
Жиай “Бээжин төсөлд хамрагд
сан орнуудын төлбөр болон 
орол цогчийн чадамжид их 
анхаардаг. Энэ бол манай мөнгө. 
хятадын Засгийн газар тэдгээр 
зээлдэгчдийн өрийн тогтвортой 
байдлыг нягтлах судалгааны 
чадамжаа дээш лүү
лэхийг дэмждэг” хэмээн 
хариу мэдэгджээ.

l3 ба Harris цэргийн салбарт 
хүчээ нэгтгэв

Английн банк уур амьсгалын 
өөрчлөлтөд бэлтгэхийг уриаллаа
Лесли Хук

Английн банк мэдэгдэл 
боловсруулж байна. уг мэдэгдэлд 
банкууд болон даатгагчдад 
хандан урт хугацааны төлөв
лөлтдөө уур амьсгалын 
өөрчлөлтийн эрсдэлийг тус
гаж, хангалттай арга хэмжээ 
аваагүй байгууллагын удир
дагч дад хариуцлага хүлээл
гэхийг шаардахаар тусгажээ. 
дэлхийн санхүү гийн төвийн 
гол зохицуулагч даваа гарагт 
уг мэдэгдлээ банк болон 
даатгагчдын захирлуудын 
зөвлөлд гардуу лахаар бэлтгэв. 
Мөн захирлууд уур амьс галын 
өөрчлөлтийн эрсдэлийг хариуцан 
зөвлөлдөө тайлан бэлтгэж өгөх, 
эс бол хариуцлага хүлээх тухай 
дурджээ.

дэлхий даяар санхүүгийн 
зохицуулагчид уур амьсгалын 
өөрчлөлтийн эрсдэлийн эсрэг 
ямар алхам хийхээ тодорхойлж 
чадахгүй байгаа үед Английн 
банк ийм санаачилга эхлүүллээ. 
Баасан гарагт холбооны нөөцөөс 
бусад Англи, Герман, Франц, 
Япон, хятад зэрэг дэлхийн 
томоо хон 18 улсын төв банкны 
удирдлага уулзаж, уг эрсдэлд 
хариу арга хэмжээ авахгүй 
бол бүх салбарыг хамарч, 

нөхөгдөшгүй хохиролд орж 
болзошгүйг анхааруулав. Мөн 
урт хугацааны эрсдэлийг бууруу
лахын тулд ойрын алхам хийх 
ёстойг төв банкууд уриалжээ. 
түүнчлэн дүн шинжилгээ болон 
удирдан чиглүүлэх шинэ арга 
боловсруулах ёстой гэж үзсэн 
байна.

өнгөрсөн сард Английн 
банкны нийтлүүлсэн судал
гаанд банкуудын дөнгөж 10 
хувь нь уур амьсгалын эрсдэлийг 
тооцохуйц алсын төлөвлөгөөтэй 
байгааг илрүүлжээ. Цаашлаад 
эрсдэлийг хангалттай тооцоогүй 
байгууллагад капиталын нэмэлт 
хасалтын арга хэмжээ авч 
магадгүй байгаа ч мэдэгдэлд 
хараахан оруулахгүй бололтой. 
хэд хэдэн том банк нүүрс 
хүчлийн ялгаруулалт ихтэй 
төсөлд зээл олгох асуудлыг 
анхаарна гэсний дотор нүүрсний 
цахилгаан станц, элс олборлолт 
багтаж буй. тэд түүнчлэн ногоон 
хөрөнгө оруулалтыг дэмжихээ 
амлажээ.

Гэхдээ Английн банк юуны 
өмнө үерийн даатгал гэх мэт 
эрсдэлийг сайтар цэгнэхийг 
шаардах бодолтой байна. уг 
мэдэгдэл нь захирах гэхээс 
илүүтэй чиглүүлэх зорилготой 

учир Английн банк цаашид 
сайн жишээг тусгасан илүү 
заавар гаргахаар төлөвлөж 
байгаа аж. түүнчлэн цахим 
халдлага, үйл ажиллагааны 
эрсдэл зэрэг чиглэлээр удирдамж 
боловсруулж эхэлжээ. 2016 онд 
нэвтрүүлсэн журамд ахлах 
менежерүүд аль нэг асуудалд 
анхаараагүй бол торгох эсвэл уг 
тушаалд ажиллахыг хориглох 
зэрэг арга хэмжээ тусгагдсан. 
иймээс нарийн журамлаагүй 
салбарт зохицуулагчид хариуц
лага хүлээлгэх боломж бүрджээ.

үүний сацуу Франц гэх мэт 
бусад орон уур амьсгалын 
өөрч лөлтийн талаар ком па
ниу дын санаа бодлыг судлах 
зэрэг санаачилга хэрэгжүүлдэг 
ч Английн банк түрүүлж ийм 
шалгуур гаргахаар бэлтгэв. 
оксфордын их сургуулийн 
профессор Бен Калдекотт “Энэ 
бол компаниудад хандан уур 
амьсгалын асууд лаар гаргаж 
байсан хам гийн тодорхой 
удирдамж” хэмээн үнэллээ. Гэвч 
зарим хүн хэмжихэд хүндрэлтэй 
эрсдэлийн эсрэг эрх баригчид 
ийм түргэн шийдвэр 
гаргахдаа болгоомжтой 
хандахыг уриалсан 
байна.

Дэлхийн 
томоо хон 18 
төв банкны 
удирдлага 
уулзаж, уг 
эрсдэлд хариу 
арга хэмжээ 
авахгүй бол 
бүх салбарыг 
хамарч, 
нөхөгдөшгүй 
хохиролд орж 
болзошгүйг 
анхааруулав. 
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Эрик Платт
l3 technologies ба harris 

Corp компани бүх хувьцаагаа 
нэгтгэх хэлцэл байгуулж, батлан 
хамгаалахын салбарт дэлхийд 
дээгүүрт бичигдэх 33.5 тэрбум 
ам.долларын үнэлгээтэй групп 
боллоо. l3 harris technologies 
гэж нэрлэх шинэ нэгдэл нь 
агаарын тээвэр болон цэргийн 
салбарт хүчээ зузаатгаж, 
өсөн нэмэгдэж буй батлан 
хамгаалахын салбар болон 
онгоц үйлдвэрлэлд өрсөлдөнө 
гэв. harrisийн захирал уильям 
Браун “уг хэлцлээр бид дэлхийд 
тэргүүлэх цэргийн технологийн 
компани болж байна” гэжээ.

l3ын захирал Кристофер 
Кубасик Boeing, loсkheed Mar
tin, Northrop Grumman зэрэг 
томоохон үйлдвэрлэгчидтэй 
өрсөлдөхөө нуугаагүй бөгөөд 
хоёр компани өсөлтийн ижил 
замаар явж байсан гэв. Гэрээний 
дагуу l3ын хувьцааг 1.3
ын тэгшитгэж harrisийн 

хувьцаатай солилцох юм 
байна. хэлцлийг гүйцэтгэж 
дуусахад harrisийн хувьцаа 
эзэмшигчид хамтарсан компа
нийн нийт хувьцааны 54 орчим 
хувийг эзэмших аж. хэлцлийг 
хэрэгжүүлэх эхний хоёр жилд 
тус компанийг ноён Браун 
удирдахаар томилогджээ.

Ньюйоркт бүртгэлтэй l3ын 
үнэлгээ 15.3 тэрбум ам.дол лар 
бөгөөд АНу, Британи болон 
холбоотнуудын зэвсэгт хүчинд 
холбооны систем, цахилгаан 
төхөөрөмж нийлүүлдэг. 18 
тэрбум орчим ам.долларын 
үнэлгээтэй harris Corp төсөөтэй 
төхөөрөмжийг цэргээс гадна 
иргэний агаарын тээврийн 
хяналтад зориулан үйлдвэрлэдэг. 
Ноён Брауны мэдэгдэлд 
нэгдлийн төлөвлөлтийг 
боловсруулж эхэлсэн бөгөөд 
гурав дахь жилээс гурван 
тэрбумын эргэлтийн бэлэн 
мөнгөтэй болно гэж дурджээ.

Сүүлийн үед АНуд хийгдэж 

буй нэгдлүүдийн цаад шалтгаан 
нь Ерөнхийлөгч трамп цэргийн 
зардлыг өсгөнө гэж мэдэгдсэн 
явдал юм. Захирлууд түргэн 
өсөж буй зах зээлээс томоохон 
хувь хүртэхийн тулд нэгдэх 
ханд лага хүчтэй болсон. өнгөр
сөн онд United Technologies 
компани Rockwell Collinsыг 23 
тэрбумаар худалдан авч, дэлхийд 
тэргүүлэх аэроспейсийн компа
ниудын нэг болсон. өнгөрсөн 
долоо хоногт TransDigm Group 
мөн салбарын эд анги үйлдвэр
лэгч esterlinеыг өртэй нь хамт 
дөр вөн тэрбумаар нэгтгэхээ 
зарлав.

Энэхүү нэгдэл жил хүрэхгүй 
хугацаанд аэроспейсийн 
салбарт хийгд сэн гурван 
томоохон хэлцлийн нэг болж 
байна. Morgan Stanley, Sullivan 
компани harrisт зөвлөгөө өгч 
байгаа бол l3ын тал Goldman 
Sacks ба Simpson 
Thacherаас зөвлөгөө 
авч байна.

Крис жайлз
индонезийн Бали аралд болсон 

оуВСгийн уулзалтад оролцогч 
Сангийн сайд нар болон төв 
банкуудын захирагч нар өнгөрсөн 
долоо хоногт дэлхийн зах зээл 
уруудсаныг хэлэлцсэнгүй. тэд 
геополитикийн хурцадмал 
байдалд анхаарч, ирээдүйн 
төлөвт итгэл дундуур буйгаа 
илэрхийлсэн. дэлхийн эдийн 
засаг сайн байгаа хэдий ч зарим 
шинэ зах зээл дэх санхүүгийн 
асуудал халдварлаж, дэлхийн 
байгууллагууд түүнийг шийдэх 
уялдаа муу байгааг тэмдэглэв. 
оуВСгийн захирал Кристин 
лагард улс орнуудад хандаж, 
дэлхийн эдийн засгийн өсөлтийг 
хадгалахын тулд “хамтдаа 
хөвөхийг” чухалчлан уриалсан 
боловч хамтын алхам хийхэд улам 
хүндрэлтэй болж байна.

индонезийн Ерөнхийлөгч Жоко 
Видодо “Гол эдийн засгуудын 
харилцаа хаадын тоглоомтой улам 
адилхан болж байгаа тул эмгэнэлт 
төлөөсийг бүгд хуваалцана” 
хэмээн анхаарууллаа. АНуын 
Ерөнхийлөгч саяхан холбооны 
нөөц хяналтаас гарч, хувьцааны 
үнэ унаж буйг шүүмжилсэн нь 
олон нийтийг цочроов. Гэвч өөр 
олон асуудал байгааг Европын 
төв банкны Ерөнхийлөгч Марио 
драги онцолжээ. тухайлбал, 
хөрөнгийн үнэ болон бодлогын 
хүү огцом дээшилж магадгүй 
гэжээ. дэлхийн тэргүүлэгч хоёр 
эдийн засаг энэ онд 360 тэрбум 
ам.долларын өртөгтэй бараанд 
тариф тогтоосон бөгөөд ойрын 
сард дахин нэмэгдэх төлөвтэй 
байгаа тул оуВС, дэлхийн банк 
болон бусад улсуудын албаныхан 
Вашингтон, Бээжинд хандан 
байдлыг намжааж, эвлэрэлд 
хүрэхийг хичээнгүйлэн хүссэн 
байна.

Гарсан бодит үр дүн бага 
боловч хоёр талын үг яриа арай 
зөөлрөөд буй. АНуын Сангийн 
сайд Стивен Мнучин бямба 
гарагт сэтгүүлчдэд ярихдаа 
худалдааны зөрчлөө арилгахыг 
эрмэлзэж байна гэсэн. тэрбээр 
хятадын төв банкны захирал 
и Ганаас юанийн ханшийг 
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ЗГМ ТОвЧХОН

АНУ-ын доллар 2,564.65

Евро  2,966.66

Японы иен 22.94

ОХУ-ын рубль 39.01

БНХАУ-ын юань 370.22

БНСУ-ын вон 2.26

вАЛЮТыН ХАНш

» АРИлжАА

22
Компани. Монголын 
хөрөнгийн бирж даваа 
гарагт 22 компанийн 301,915 
ширхэг хувьцаа арилжлаа. 
Энэ өдөр есөн компанийн 
хувьцааны ханш өссөн бол 
11 компанийнх буурч, хоёр 
компанийнх тогтвортой 
байв. Үүнээс “Женко Тур 
Бюро” болон “Адуунчулуун” 
компанийн хувьцааны ханш 
хамгийн өндөр өслөө.

» ИнДЕКС

2.4
Их наяд төгрөг. Топ 20 индекс 
20463.69 нэгж боллоо. 
Ингэснээр зах зээлийн 
үнэлгээ нь 2.4 их наяд 
төгрөгтэй тэнцэв. 

» АлТ

1,229
Ам.доллар. Алтны спот 
ханш 0.98 хувиар өсч, 1,229 
ам.доллар болжээ.

» ГАзРын ТоС

71.3
Ам.доллар. WTI төрлийн 
газрын тосны ханш 0.32 
хувиар өсч, 71.3 ам.долларт 
хүрлээ.

» хАРИлцАА холБоо

13.6
Хувь. 2018 оны эхний хагас 
жилд Монгол Улсын интернет 
хэрэглэгчдийн тоо 2.9 саяд 
хүрч, жилийн өмнөхөөс 
13.6 хувиар өссөн байна. 
Үүний  2.6 сая нь суурин 
интернет хэрэглэгчид бөгөөд 
өмнөх жилээс 22.5 хувиар 
нэмэгджээ.

» ЭРЧИМ хҮЧ
Цахилгаан дулаан, эрчим хүч 
үйлдвэрлэгч, дамжуулагч 
компаниудын өвөлжилтийн 
бэлтгэл төлөвлөгөөний 
дагуу хэвийн байгаа бөгөөд 
одоогоор 94-98 хувийн 
гүйцэтгэлтэй байна.

ЗАСГийН ГАЗРыН МЭдЭЭ СоНиН

Сүүлийн жилүүдэд Монгол Улс 
зөвхөн уул уурхай бус мал аж 
ахуйн гаралтай ноос ноолууран 
бүтээгдэхүүнээрээ дэлхийн зах 
зээлд хөгжих чиглэл баримталж 
буй. Энэ бодлогын талаар “Могол 
ноос” ХХКийн ерөнхий захирал 
Ч.Эрдэнэбаттай ярилцлаа. 
Тэрбээр малын гаралтай эцсийн 
бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж 
дэлхийн зах зээлд гаргах боломж 
арвин бий гэдгийг онцолсон юм.

 
-өнгөрсөн зуны бороо нэлээд 

оройтсон. Энэ нь ноосны үйлд-
вэрлэлд сөрөг нөлөө үзүүлсэн 
үү?

тийм ээ, ялангуяа говийн 
нутгуудаар их гантай байсан, 
зун ч орой болсон. үүнээс 
шалтгаалан хонины ноосны 
гарц муудсан. хөрс хуурайших 
тусам хонины ноосон дахь тоос, 
шорооны агууламж ихэсдэг.

-ноосны гарц муудсанаас 
үнэ, ханшид өөрчлөлт гарав уу?

үнийн тогтвортой бодлого 
байхгүй болохоор нэлээн том 
өөрчлөлт гарсан. 2016 онд 
хонины ноос кг нь 1000 төгрөг 
байсан бол энэ жил 4200 төгрөгт 
хүрч, сүүлийн хоёр жилд гурван 
мянга гаруй төгрөгөөр нэмэгдлээ. 
Ноос бэлдэж байх үед 4200 
төгрөг байсан бол одоо 2800 
төгрөг болсон байх жишээтэй. 
Энэ нь эцсийн бүтээгдэхүүн 
үйлдвэрлэгчдэд сөргөөр нөлөөлөх 
нь ойлгомжтой. Жишээлбэл, 
жилд таван мянган тонн ноос 
бэлтгэдэг компани 200 тонныг л 
бэлтгэлээ. ийнхүү түүхий эдийн 
хомсдолд орж, шинэ Зеландаас 
хонины ноос импортлоход хүрээд 
байна.

-түүхий эдийн татан авалт 
хангалтгүй болоход импортлох 
зардал хэр зэрэг ялгаатай болж 
байна?

шинэ Зеландаас л гэхэд 
түүхий эд татахад үнэ хямд бөгөөд 
чанартай байсан. Гаднаас татан 
авалт хийж буй нь гарц хан галт
гүйгээс гадна үнийн асуудлаас 
улбаатай. Мөн үйлдвэрлэгчид 
ноосоо бэлд сэн ч борлуулж 
чадахгүй байх тохиолдол бий. 
төрөөс үйлдвэрлэлийг дэмжих 
тууштай бодлого дутагдаж байна.

-таны бодлоор хөдөө аж 
ахуйн бирж дотоодын түүхий 
эдийн арилжааг дэмжиж чаддаг 
уу?

хэрэв тус биржийн үйл 

ажил лагаа зөв чиглэвэл түүхий 
эдийн арилжааг дэмжиж чадна. 
хөдөө аж ахуйн биржийн үйл 
ажиллагаагаа сайн явуулдаг 
туршлагатай гадны орнууд 
олон бий. Манай улс тэдгээрийн 
жишгээр явж чадахгүй 
байгаа учраас үйлдвэрлэгчид 
шүүмжлээд байгаа юм. Биржийн 
үйл ажиллагаа жинхэнэ утгаараа 
явахгүй байна. Гэхдээ зөв ажил
лаж чадвал амжилт гаргах 
боломж бий.

-дотоодын зах зээлийг хан-
гахаас гадна боловсруулсан 
бүтээгдэхүүнээ гадагшаа гар-
гадаг гэлээ. үүнээс өөр ямар 
боломжууд байдаг вэ?

Монгол хонины ноосноос 

шинэ түүхий эд гаргаж авсан. 
Энэ нь хонины ноосноос гаргаж 
авсан ноолуур юм. Ямааны 
ноолууртай их төстэй бөгөөд 
чанарын маш бага зөрүүтэй. 
хонины ноосноос гаргасан 
ноолуур 19 мкм /микрон/ бол 
ямааны ноолуурынх 16 мкм  
байгаа юм. Энэ нь Монголд 
төдийгүй дэлхийн хэмжээнд 
шинэ бүтээгдэхүүн болж 
буй. учир нь дэлхийд ноосон 
бүтээгдэхүүнийг Австрали 
хонины ноосоор жишдэг бол 
монгол хонины ноолуур маань 
шинэ түүхий эд боллоо. 

Мөн сүүлийн үед ноосны 
салбарт хэд хэдэн шинэлэг зүйл 
бий болсон. Жишээлбэл, хөдөө 
орон нутагт нарийн утасны 
үйлдвэрүүд байгуулагдлаа. 
ийнхүү нарийн утсаар ноосон 
даавуу үйлдвэрлэж, түүгээрээ 
ноосон пальто хийсэн. Энэ 

Монголд хонины ноосноос 
ноолуур гарган авдаг боллоо
Шинэ брэнд 
гаргах хамгийн 
боломжтой зах 
зээл нь хойд 
хөрш юм

ЗГМ©

Ч.Баатар
ЗГМ

КОМПАНИ

oZd CApiTAl: Centerra netherlands болон Centerra Gold Mongolia-г худалдан авлаа

үйлдвэрлэгчдийг 
дэмжих төрийн 
бодлого дутмаг 

байна

Австралийн Брисбенд төвтэй 
ozD Capital компани ozD Asia 
компаниараа дамжуулан Монголд 
хөрөнгө оруулсан тухайгаа 
мэдээллээ. өөрөөр хэлбэл, Cen
terra Netherlands болон Center
ra Gold Mongolia компаниудыг 

худалдан авах замаар Монголын 
уул уурхайн төслүүдэд хөрөнгө 
оруулалт хийгээд байна. Centerra 
Gold Mongolia компани Монгол 
дахь “Бороо гоулд” компанийн 
100 хувь хөрөнгө оруулагч 
юм. ozD Capital нь ozD Asia 
компанийн толгой компани 
бөгөөд хөгжиж буй зах зээлд 
төвлөрч ажилладаг. Ялангуяа, уул 
уурхайн салбар болон металлын 

активуудад санхүүжилт хийж 
хөрөнгө оруулахын зэрэгцээ 
үйл ажиллагааг нь сайжруулахад 
чиглэн ажилладаг ажээ. 
Компанийн хөрөнгө оруулалт 
нь Австрали, Сингапур болон 
Монголоос голчлон бүрддэг 
байна. ozD Capital компанийн 
туЗийн гишүүн Кельвин.М 
“Энэхүү хэлцэл нь хөгжиж 
буй зах зээлүүдэд ялангуяа, 

үнэт металл болон суурь 
металлуудын зах зээлд хөрөнгө 
оруулах, улмаар активуудын үйл 
ажиллагааг нь сайжруулахад 
чиглэсэн компанийн үндсэн 
стратегид нийцэж байна” гэж 
онцолжээ. 

ozD Capital нь Ази болон 
өмнөд Америк, Баруун Африкт 
үнэт металлын активуудтай гэж 
мэдээллээ. тус компанийн үндсэн 

оффис нь Австралийн Брисбенд 
байрладаг бөгөөд Сингапур 
болон Монголд оффистой юм. 
харин хэлцлийг хийсэн ozD 
Asia нь Сингапурт бүртгэлтэй 
ажээ. Монгол дахь төслүүдийн 
хэлцлийн дүн 35 орчим сая 
ам.доллар бол нийт хэлцлийн 
дүн 90 орчим сая ам.доллар 
болсон гэж ozD Capital компани 
мэдээллээ.

хонины ноосны ханш
(төгрөгөөр / 2018 оны наймдугаар сар)
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мэтээр малын гаралтай эцсийн 
бүтээгдэхүүн хийх болом жууд 
их байна. түүнчлэн хонины 
ноосноос гардаг хялгасыг 
бусад ашиглагдахгүй ноостой 
нийлүүлэн дулаалгын материал 
хийж туршлаа. Аливаа брэнд 
дэлхийн зах зээлд гарахдаа 
бүтээгдэхүүнээ дотооддоо 
үйлд вэрлэж хэрэглээд, алдаа 
дутагдлаа засаж, дэлхийд гардаг. 
иймд тус бүтээгдэхүүнээр зөвхөн 
пальто биш, малгай, цамц, бэлэг 
дурсгалын зүйлс гэх мэтийг хийж 
болно. ингэснээр брэнд болж, 
дэлхийн зах зээлд гарах  боломж 
бүрдэнэ шүү дээ.

-дэлхийн зах зээлд өрсөлдөхөд 
бүтээгдэхүүний загварт анхаа-
рах шаардлагатайг онцолдог. 
үүнийг сайжруу лахын тулд 
хэрхэн ажиллаж байна вэ?

даяарчлалын эринд тухайн 
жил болон ирэх жилд дэлхийн 
загварын чиг хандлага ямар 
байхыг хялбархан мэддэг болсон 
учраас загварын хувьд хоцрох 
асуудал байхгүй. Мөн ноос, 
ноолуурыг хооронд нь хольж 
бүтээгдэхүүн хийж болох юм. 
дэлхийд 100 хувь ноолууран 
бүтээгдэхүүн худалдан авах 
хэрэглэгчдийн тоо маш бага 
байдаг. хэрэв 20, 30 хувийн 
холиотой бүтээгдэхүүн хийвэл 
яг ноолуур шиг мэдрэмж 
төрүү лэхээс гадна хямд үнэтэй 
байх учраас худалдан авах 
хэрэглэгчдийн тоо олширно.

-тэгвэл бүтээгдэхүүний 
чанар болон эдэлгээнд хэр зэрэг 
ялгаа гарах бол?

Эдэлгээний хувьд бараг 
ялгаагүй. Магадгүй ноосон 
бүтээг дэхүүн илүү удаан эдэлгээ
тэй байх. Мөн Монгол улс шиг 
уур амьсгалтай оронд хонины 
ноос илүү дулаахан. түүнчлэн 
ноос амьсгалдаг учраас биед 
шингэсэн утааг ч гадагшлуулдаг.

-Эцсийн бүтээгдэхүүн гаргах 
хамгийн боломжтой зах зээл 
хаана гэж бодож байна вэ?

хамгийн боломжтой зах зээл 
манай хойд хөрш юм. Яагаад 
гэвэл, цаг агаарын хувьд болон 
хэрэглээний түвшин нь манай 
улстай ойролцоо.  

О.Одгэрэл
Шинжээч

MICROSOFT OFFICE 365 BUSINESS 
ПРОГРАМЫН ЛИЦЕНЗИЙН ҮНИЙН САНАЛ 

АВАХ УРИЛГА

“МИК оССК” ххК нь албан ёсны борлуулах эрх бүхий нийлүүлэгчээс Microsoft Office 365 
Business програмын 100 ширхэг лицензийг 1 жилийн хугацаагаар сунгах, шинээр 20 
ширхэг лицензийг 1 жилийн хугацаатай нийлүүлэх үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна. Үүнд:

нийлүүлэгчдэд тавигдах шаардлага:
   ● Нийлүүлэгч компанийн товч танилцуулга;
   ● Тухайн бүтээгдэхүүнийг албан ёсоор худалдан борлуулах эрхийг илтгэсэн баримт бичиг;
   ● Тухайн чиглэлээр хийж гүйцэтгэсэн ажлуудын талаархи танилцуулга;

Үнийн саналыг дээр дурдсан шаардлагуудын хамтаар 2018 оны 11 сарын 19ны өдрийн 
18:00 цагаас өмнө munkherdene@mik.mn хаягаар ирүүлнэ үү. 

Утас: (97611) 328267 / дотуур дугаар 850

ТЕнДЕРИЙн УРИлГА
Огноо: 2018 оны 10 дүгээр сарын 16-ны өдөр 

ТЕнДЕР ШАлГАРУУлАлТын нЭР: ДУНД ДАРАЛТыН ХААЛТ НИЙЛҮҮЛЭХ
ТЕнДЕР ШАлГАРУУлАлТын ДУГААР: МС-120/2018
“ДцС4” ТөхК нь эрх бүхий тендерт оролцогчдоос “ДУнД ДАРАлТын хААлТ” нийлүүлэх тухай цахим 
тендер ирүүлэхийг урьж байна. 
Энэхүү тендер шалгаруулалт нь цахим худалдан авах ажиллагааны системээр зарлагдаж байгаа цахим 
тендер тул www.tender.gov.mn хаягаар орж дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон цахим тендерийн баримт 
бичгийг үнэ төлбөргүйгээр татан авна уу. 
Тендерт оролцогч нь тендер илгээхийн өмнө 50.000 /тавин мянга/ төгрөгийг цахим систем ашиглан 
төлсөн байх ёстой. 
Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс эхлэн 45 хоногийн дотор хүчинтэй байна. 
Тендерт оролцогч нь санхүүгийн болон туршлагын дараах шаардлагыг хангасан байна. Үүнд: 
1. Борлуулалтын хэмжээ: Сүүлийн 2 жилийн жил бүрийн борлуулалтын орлого нь санал болгож буй үнийн 
дүнгээс багагүй байна.,2016, 2017 он тус бүрээр
2. Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн хэмжээ: Тендерт санал болгож 
буй үнийн дүнгээс багагүй байна. 
3. Сүүлийн 2 жилд хэрэгжүүлсэн ижил төстэй ажлын өртөг: Ижил төстэй ажил гэрээгээр гүйцэтгэсэн 
туршлагын мэдээлэл ирүүлэх жилийн тоо: 2016,2017 тус бүрээр /нотлох баримтын хамт/ сүүлийн 2 жилийн 
дүн Тендерт санал болгож буй үнийн дүнгээс багагүй үнийн дүнтэй ижил төстэй гэрээт ажил гүйцэтгэсэн 
байна.
Тендерийн хамт тендерт санал болгосон үнийн дүнгийн  2%-тай тэнцэх дүнтэй тендерийн баталгаа ирүүлнэ. 
засгийн газрын бондоор ирүүлсэн тендерийн баталгааг хүлээн зөвшөөрнө. 
Тендерийг 2018 оны  дугаар 11 сарын 19ны өдрийн 10.00 цагаас өмнө цахим системээр илгээх ба 
нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан тендерийг 2018 оны 11 дугаар сарын   19 ны 
өдрийн 10 цаг 30 минутад нээнэ. 
Гадаадын этгээд тендер ирүүлэх эрхтэй. 
Монгол улсын гарал үүсэлтэй бараанд давуу эрх тооцохгүй. 
Сонирхсон этгээд бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно.

Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 20 дугаар хороо, Эрчим хүчний гудамж, “ДцС4” ТөхКийн 
захиргааны байр, 3 дугаар давхар, 312, 313 тоот өрөө худалдан авах ажиллагааны хэлтэс 

Утас 70181309,  70001357, 70171357, факс 7018130970001357
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Эдийн засаг

sHAnGHAi 
CoMposiTe

HAnG senG Kospis&p 500 TopiXdow Jones FTse 100 niKKei 225

1.49% 1.38% 0.77%1.59%1.87%0.34%
1.15% 1.42%

Өдөр    0.18%       Сар        Жил

ЗАХ ЗЭЭЛИйН ГОЛ үЗүүЛЭЛТ:

Өдөр    0.52%       Сар          Жил

АПУ ХК

570
580
590
600

VIII/24 IX/13 IX/14

ТАвАН ТОЛГОй ХК

Өдөр    0.06%      Сар          Жил

ГОвЬ ХК

VIII/24 VIII/24 VIII/24IX/13 IX/13 IX/13IX/14 IX/14 IX/14

8.5k30k
28k
26k 7.5k

6.5k24k

Сүү ХК

Өдөр    1.2%      Сар        Жил

215
220

205
210

200

petro Matad ltd                                                Лондон

Өдөр    5.93%      Сар          Жил

8.15
7.21
6.23

rio Tinto                                                              Лондон 

Өдөр     0.13%      Сар        Жил

3580.20

3721.50
3862.80

Khan resources inc                                              Канад 

Өдөр    7.69%      Сар          Жил

0.08
0.07
0.07

Өдөр    -0.47%      Сар        Жил

IX/09 IX/16 IX/23

Turquoise Hill resources ltd                  Нью-йорк

2.26
2.21
2.16

IX/09 IX/09 IX/09IX/16 IX/16 IX/16IX/23 IX/23 IX/23

• Инфляц есдүгээр сард 
энэ оны хамгийн доод 
түвшинд буюу 5.7 хувьд 
хүрч буулаа.

• Шатахууны үнэ, 
валютын ханшийн өсөлт 
инфляцид том ачаа 
болохгүй.

• 20192020 онд 
жилийн найман 
хувь, дунд хугацаанд 
зургаан орчим хувьд 
тогтворжуулах зорилтыг 
үргэлжлүүлэхээр 2019 
оны улсын төсвийн төсөлд 
тусгажээ.

УвС

ХОвД
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БАЯНХОНГОР
ГОвЬ-АЛТАй
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СүХБААТАР

ХЭНТИй
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Сэлэнгэ
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-0.1
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-1.3
6.7

0.2
6.0
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0.2
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0.0
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-0.6
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хЭРЭГлЭЭнИЙ ҮнИЙн ИнДЕКС 
(САРыН ӨӨРЧЛӨЛТ, АЙМАГ, НИЙСЛЭЛЭЭР 2018 ОНы ЕСДҮГЭЭР САРД)

-0.1
5.7

Хэрэглээний бараа, үйлчилгээний 
үнийн индекс

Сарын өөрчлөлт
Жилийн өөрчлөлтМах, ногооны үнэ 

инфляцыг хазаарлана 

шатахууны үнэ өсөхтэй 
зэрэгцэн хүнс, барааны үнэ 
нэмэгдэх нь гэсэн хүлээлт олон 
нийтийн дунд бий болжээ. 
“шатахууны үнэ нэмэгдэхээр 
өргөн хэрэглээний барааны үнэ 
дагаад өснө. ирэх саруудад шинэ 
жилийн баярыг угтаад юмны үнэ 
улам л нэмэгдэх байх” гэж иргэн 
ш.Алтангэрэл ярилаа. инфляц 
өндөр байх нь иргэдийн цалин, 
орлогыг үнэгүйдүүлдэг тул 

Шатахууны 
үнэ, валютын 
ханшийн өсөлт 
инфляцид хүчтэй 
нөлөөлөхгүй

Б.Баярмаа
@bayarmaaZGM

тэрбээр ийнхүү зовниж буй. 
Манай улс импортын шата

хуунаас бүрэн хараат учраас 
үүнийг дагаад тээврийн зардал, 
цаашлаад өргөн хэрэглээний 
бараа бүтээгдэхүүн дэлгүүрийн 
лангуу наас хэрэглэгчийн гар 
дээр очих үнэ нь өсдөг. түүнчлэн 
сүүлийн саруудад ам.долларын 
ханш огцом нэмэгдсэн нь бараа, 
бүтээгдэхүүний үнэ өсөхөд 
тодорхой хэмжээгээр нөлөө
лөхөөр байна. Энэ онд импорт 
тэлж, гадаад өрийн хүүний 
төлбөр өссөн нь гадаад валютын 
эрэлтийг нэмэгдүүлж, төгрөгийн 
ханш сулрахад нөлөөлсөн. 

Гэхдээ эдгээр хүчин зүйлс ирэх 

хоёр сард инфляцид төдийлэн 
хүчтэй нөлөө үзүүлэхгүй гэдгийг 
төв банк онцолж байна. 

Монголбанк 2018 онд улсын 
хэмжээнд инфляцыг наймаас 
доошгүй хувьд барих зорилт 
тавьсан. оны эхэнд тус үзүүлэлт 
6.9 хувьтай байсан. харин 
долдугаар сард 7.7 хувьд хүрч 
өссөн бол есдүгээр сард энэ 
оны хамгийн доод түвшинд 
буюу 5.7 хувьд хүрч буулаа. 
өнөөдөр улсын хэмжээнд 
инфляц тухайн үеийнхээс бараг 
тав дахин бага байна. тэгвэл 2018 
оны отгон саруудад инфляцын 
энэ намжмал байдал хэвээр 
хадгалагдах болов уу? Энэ оны 
төгсгөлд Монголбанкны бодлого 
инфляцыг зорилтот түвшиндээ 
барьж чадах болов уу?

Зургаа орчим хувьтай байгаа 
хэрэглээний үнийн индекс ирэх 
хоёр сард өсөх бус харин ч буурах 
магадлалтай байгаа аж. төв банк 
эдийн засгийн өсөлттэй уялдан 

хувьтай байсан бол өнгөрсөн 
сард 4.2 хувьтай гарсан. харин 
хамгийн сүүлийн статистикаас 
харвал, энэ сарын эхний 10 
хоногийн байдлаар гол нэрийн 
барааны үнэ өмнөх сарынхаас 
2.1, өмнөх оны мөн үеийнхээс 
0.3 хувиар буурсан байна. Энэ 
нь сүүлийн хэдэн сард мах, 
ногоо зэрэг монголчуудын 
хүнсний хамгийн өргөн 
хэрэглээний бүтээгдэхүүний 
үнэ хямдарсантай холбоотой. 
Махны үнэ тав хүртэлх хувиар 
хямдарсан бол ногооных 19.4 
хувь хүртэл буурчээ. харин 
гурилын үнэд өөрч лөлт ороогүй. 
ирэх хоёр сард ч энэ байдал 
хадгалагдах төлөвтэй байгаа аж.

уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн 
яамнаас онцгой албан татварын 
тухай хуульд өөрчлөлт оруулах 
саналаа Засгийн газарт өгсөн. 
Мөн охуын “Роснефть” 
ком панитай хэлэлцээр хийж 
буй. дэлхийн зах зээл дээрх 
шатахууны үнэ буурахгүй байсан 
ч нийлүүлэлтийн сүлжээнд нь 
татаас олгох байдлаар үнийн 
өсөлтийг хазаарлах бодлого 
хэрэгжүүлэх талаар яригдаж 
эхэлсэн. хэрэв эдгээр бодлого 
хэрэгжвэл шатахууны үнээс 
үүдэн инфляц өсөх магадлал 
буурна.

инфляц сүүлийн таван жилийн 
доод түвшиндээ хүрээд байгаа. 
2008 онд тус үзүүлэлт 22.1 хувьд 

хүрч байсан бол 2013 онд 12.5 
хувьд болж байсан. харин 2015, 
2016 онд тэг рүү нэлээн дөхсөн 
бол өнөөдрийн байдлаар зургаан 
хувьтай байгаа. 

тэгвэл ирэх 20192020 онд 
жилийн найман хувь, дунд 
хугацаанд зургаа орчим хувьд 

тогтворжуулах зорилтыг үргэлж
лүүлэхээр 2019 оны улсын 
төсвийн төсөлд тусгаад буй. 

инфляц нэг оронтой тоонд 
буюу нам түвшинд байх нь 
иргэдийн бодит орлогыг хам
гаалдаг бол хэлбэлзэл багатай, 
тогтвортой байж бизнесийн 
макро орчны тодор хой бус 
байдлыг бууруулдаг. Ялангуяа, 
68 хувь байх нь гадаад эрэлт, 
түүхий эдийн үнийн хэлбэлзэл 
өндөр байгаа энэ үед эдийн 
засгийн идэвхжил, ажил эрх
лэлтийг бүх салбарт дэмжих 
нөлөөтэй. үүний зэрэгцээ ир гэ
дийн дундах инфляцын талаарх 
хүлээлтийг тогтворжуулахад ач 
холбогдолтой.  

Мах, ногоо 
зэрэг 
монголчуудын 
хүнсний 
хамгийн өргөн 
хэрэглээний 
бүтээгдэхүүний 
үнэ хямдарсан 
нь инфляц 
буурахад 
нөлөөлжээ. 
Едүгээр сард 
махны үнэ тав 
хүртэлх хувиар 
хямдарсан бол 
ногооных 19.4 
хувь хүртэл 
буурчээ.

С.Батсайхан / ЗГМ©

2018 оны эцэст 
инфляц наймаас 

бага хувьтай гарах 
төлөвтэй

эрэлтийн гаралтай инфляц 
нэмэгдэх, дэлхийн зах зээл 
дээрх шатахууны үнэ өсөх зэрэг 
хүлээлт байгаа ч нийлүүлэлтийн 
хүчин зүйлсийн нөлөөгөөр эдгээр 
нь саарах төлөвтэй гэж үзэж 
байна. “шатахууны үнэ, валютын 
ханшийн өсөлт инфляцид том 
ачаа болохгүй. Эдгээр хүчин 
зүйлсийн нөлөөг мах, ногоо зэрэг 
өргөн хэрэглээний бараа ны үнэ 
буурснаар нөхөх боломжтой. 
тиймээс 2018 оны төгсгөлд 
инфляц Монголбанкны зорилтот 
түвшинд буюу наймаас бага 
хувьд байх төлөвтэй” гэж төв 
банк тайлбарлалаа. 

хүнсний бараа, ундаа, усны 
үнэ 2017 оны есдүгээр сард 7.5 


